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Sammanfattning 

 
Att leda spelare genom ett spel kan ske genom många olika metoder som med hjälp av ljus, pilar och 

markörer. Men i vardagen finns inte många av dessa typer av vägledning om man inte räknar in 

mobiler och GPS. Utan i vardagen förlitar vi människor oss på landmärken för att navigera i vår 

omgivning. Det är i alla fall teorin som denna undersökning delvis bygger på. Kan man utifrån dessa 

teorier om hur visuella skillnader i föremål förändra hur vi navigerar ett spel? Det är tanken bakom 

denna undersökning. Utifrån specifika skillnader i utseendet samt placeringen av föremål designades 

en spelmiljö för att se hur dessa har inverkan på spelare. Detta testades genom att i huvudsak göra en 

undersökning där respondenter fick berätta i realtid samt efter motivera sitt individuella utforskande 

av miljön. Resultaten av studien visade att inga tydliga direktiv kan ges för att designa landmärken för 

att få de att tas i konsekvent ordning, utan navigering i spel skiljer sig gentemot navigering i verkliga 

världen. Men dessa visuella principer har istället stor inverkan i vissa fall på betydelsen av ett objekt 

för spelaren. Varför landmärket finns där och vad det är till för, vilket influerar olika personer att 

navigera på olika sätt samt av olika anledningar.     

Nyckelord: Level Design, Öppna miljöer, Landmärken, Navigering, Kognitiva kartor  
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1 Introduktion 

Att bygga spelmiljöer utifrån ett syfte (Licht 2003) är alltid viktigt. I grund och botten är syftet bakom 

en spelmiljö samt majoriteten av andra grafiska element som ingår i ett spel att visuellt kommunicera 

ett narrativ till spelaren. Det narrativa i detta fall kan alltså vara allt ifrån en fotbollsmatch till en 

galaktisk rymdstrid. Men för att ett narrativ skall drivas framåt behövs det någon form av 

framåtgående kraft. Genom sin omgivning skall spelaren kunna lokalisera och hitta mål som antingen 

är satta som ett uppdrag av spelutvecklarna av spelet eller av spelaren själv. Detta kan göras genom 

en process som kallas vägledning. Det finns många olika sätt att vägleda en spelare genom en 

spelmiljö. Ett exempel är genom ljus som utforskats av Seif El Nasr, Vasilakos, Rao, och Zupko (2009). 

Deras förslag var ett dynamiskt ljussystem som arbetar i realtid för att bättre utmärka mål i spel. Den 

teknik som denna undersökning fokuserar på att analysera är dock vägledning genom landmärken 

(Vinson 1999). Denna typ av navigering är kopplad till hur vi människor navigerar den riktiga världen 

med hjälp av så kallade kognitiva kartor (se punkt 2.2.6).  

Det som specifikt ämnar utforskas i denna undersökning är Vinson´s (1999) visuella principer för 

landmärken. Det vill säga olika utseendefaktorer som enligt Vinson skall höja hågkomsten av 

landmärken. Men i Liszio och Masuch (2016) undersökning kan man konstateras att visuella principer 

även kan ha inverkan på valet av fokus för navigering i öppna miljöer. Därför ämnar denna 

undersökning testa dessa utseendeprinciper i en öppen miljö för att se om de har någon inverkan av 

spelares vägval.  

Detta har testats genom en artefakt i form av en öppen miljö i Unreal engine 4 (2016), vilket  användes 

i en huvudsakligen kvantitativ undersökning för att försöka svara på frågan. 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare Forskning 

Att leda en spelare genom en interaktiv berättelse kan göras med hjälp av ett antal olika tekniker och 

verktyg. Tidigare har ett antal olika studier utförts för att identifiera och analysera olika tekniker som 

används i spelindustrin idag (Moura & Seif EL Nasr 2014; Milam & Seif El Nasr 2010; Liszio & Masuch 

2016; Hoeg 2008). Ett bra exempel av dessa är Milam och Seif El Nasr (2010) undersökning av olika 

designtekniker i fyra stycken olika AAA-titlar inom spel. Undersökningen identifierar olika element i 

spelen som de kallar "mål", vilket är större unika miljöobjekt som hjälper spelaren att navigera 

spelmiljön. Detta kan visualiseras i form av olika formationer eller byggnader som t.ex. ett stort palats 

som hjälper spelaren att orientera sig i miljön. Delar av denna teknik nämns även av Rogers (2009) 

och testas även av Liszio och Masuch (2016) i en undersökning som visar att denna teknik fungerar. 

Det Milam och Seif El Nasr (2010) gör bra i sin undersökning är att de efter att ha identifierat dessa 

termer sedan intervjuar spelutvecklare som varit med och skapat dessa spel, för att bekräfta och 

utvärdera vad deras tankar var när de skapade dessa vägledningsval. Detta är bara några av de 

grundligaste undersökningar som har utförts inom detta ämne. Det just dessa undersökningar (Moura 

& Seif EL Nasr 2014; Milam & Seif El Nasr 2010) som fokuserar på att identifiera olika termer saknar, 

är tester om dessa tekniker faktiskt har inflytande på olika val spelaren gör i sin navigering av en miljö.  

Därför har ett antal olika undersökningar (Hoeg 2008; Liszio & Masuch 2016; Moura & Bartram 2014) 

utförts för att testa om olika tekniker för navigering har inverkan på spelaren. Det som tydligt kan 

utläsas ifrån dessa studier är att alla dessa olika vägledande tekniker är mycket situationella, har olika 

inverkan samt får olika utfall beroende på spelets grunder, d.v.s vilken typ av spel testet utförs på. 

Många olika faktorer som tidsbegränsningar, kameravy och tidigare erfarenheter har stor inverkan på 

hur en spelare väljer att navigera en miljö. Som Hoeg´s (2008) undersökning som var utförd och 

baserad kring spelet Half Life 2 (2004), vilket resulterar i att vissa personer som tidigare spelat spelet 

navigerar miljön baserat på tidigare erfarenheter. 

2.2 Landmärken 

Rogers (2009) säger att mycket av grunderna i speldesign har han lärt sig från temaparken Disneyland. 

Detta genom att denna temapark är baserat kring så kallade landmärken för att leda sina kunder. De 

olika områdena i parken är markant synbara genom stora byggnationer eller byggnader som visar 

personen som utforskar parken att på denna plats finns det något intressant att utforska. Som nämnts 

innan kallar Milam och Seif El Nasr (2010) denna typ av vägledning “mål” men en mer grundlig och 

genomgående definition av denna typ av vägledning görs av Vinson (1999), han kallar dessa helt enkelt 

för landmärken. Vinson beskriver i sin artikel kopplingen mellan vanlig mänsklig navigering i okända 

miljöer med hjälp av kognitiva kartor (se punkt 2.2.6), och drar paralleller kring till hur en spelare kan 

utforska och navigera öppna spelmiljöer med hjälp av landmärken. Hans definition lämpar sig därför 

bra för denna undersökning då denna typ av navigering bör användas och testas i okända öppna 

miljöer (punkt 2.3). Vad är då ett landmärke? Vinson (1999) nämner i sin artikel fem olika typer av 

landmärken som är definierade av Lynch (1960 se Vinson 1999) som vanligtvis används i navigeringen 

av miljöer. Dessa fem typer av landmärken kallas gångar, kanter, distrikt, noder samt hållpunkter och 

hjälper varandra och stärker därigenom navigering samt etablering av position i miljöer. De olika 

typerna beskrivs i följande punkter 2.2.1 - 2.2.5.  
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Vinson (1999) nämner även i sin artikel olika utseendefaktorer som har inverkan på både hågkomsten 

av ett landmärke samt dess placering i miljön. Enligt Vinson ska ett landmärke vara lättare att komma 

ihåg om det har märkbar höjdskillnad, komplex form, stora tydliga tecken som t.ex. hieroglyfer, om 

det är omringat av landskapsförändringar samt om det är fristående. Om ett landmärke är fristående 

inverkar det även på hågkomsten av landmärkets placering i miljön. Ytterligare faktorer som ökar 

hågkomsten av ett landmärkes lokalisering är: ljusexteriör, dyra byggnadsmaterial samt tydlig kontrast 

i färg eller textur gentemot resten av miljön. Just den sista punkten om tydlig kontrast i färg kan 

observeras i Liszio och Masuch (2016) undersökning av öppna miljöer i virtuell verklighet.  

Liszio och Masuch  undersökning gick ut på att försöka bekräfta tre olika designtekniker som ska hjälpa 

till med navigering i virtuell verklighet, eller som det oftast benämns genom förkortningen VR. 

Undersökningen ämnade även att påvisa åtta stycken identifierade brister i designen kring navigering 

som Liszio och Masuch upplevt i olika VR-spel samt icke VR-spel. Dessa brister i navigeringen skall ha 

gett upphov till problem som att spelaren inte hittar dit de ska eller går långa sträckor tills världen tar 

slut, vilket kan i till en sämre spelupplevelse. Testet av dessa tre olika designtekniker utfördes genom 

en kvantitativ undersökning (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen ss.156-159) på en grupp av 90 

personer i åldrarna mellan 18-29 år som fick spela igenom tre olika scenarion. Varje scenario var 

fokuserat kring ett av de tre olika designteknikerna som ämnades valideras. Undersökningen hade ett 

bortfall av några deltagare p.g.a. ett antal olika anledningar vilket resulterade att varje scenario 

egentligen hade mellan 85-88 deltagare. Den data som samlades in under undersökningen gjordes 

genom det de kallade spårkartor och värmekartor. Spårkartorna visar var spelarena har gått genom 

linjer på en övergripande karta, och värmekartorna visar hur länge spelare vistades på olika positioner. 

I ett av testets olika scenarion skulle betydelsen av stigar eller vägar testas i tre olika förhållanden i ett 

öppet landskap. Landskapet bestod ett stort öppet fält med bergstoppar och träd mot kanterna av 

världen. I dessa tre förhållanden kunde det ses att vissa testpersoner följde en väg en bit, för att sedan 

navigera mot ett mer tydligt landmärke som distinkta röda träd som stod i skogskanten eller 

bergstopparna i ändarna av miljön. Antalet personer som avvek ifrån vägen ökade i samband med att 

vägen blev otydligare, d.v.s. att om det var en väg med bänkar och gatlyktor var antalet avstickande 

personer mindre men ju mer naturlig eller otydlig en väg blev som t.ex. en stig blev antalet avstickande 

personer högre. Detta tyder på att när signifikansen av ett landmärke sjunker (i detta exempel 

vägarna) kan andra starkare landmärken ta över som fokus för navigering (i detta fall träd eller berg) 

som har mer distinkta drag som lockar spelaren. Därför är det viktigt att göra landmärken tydliga från 

resten av miljön för att spelaren skall välja att utnyttja dessa som utgångspunkt för deras navigering 

och utforskande av miljön.      

2.2.1 Gångar 

Gångar beskrivs av Vinson (1999) som en form av ”ström” som hjälper till med att leda vägval. Denna 

så kallade ”ström” antyder alltså att gångar är en form av landmärken som inte kanske tas direkt in i 

helhet utan är ämnad som en röd tråd att följa till andra landmärken, d.v.s. att t.ex. en väg som 

Sveriges motorväg E18 är en form av gång. Att använda E18 i en vägbeskrivning skulle alltså inte 

nämnas som: ta vänster vid E18, utan snarare: följ E18 tills man kommer till något annat landmärke. 

Gångar kan vara strukturer som: gator, kanaler, stigar eller tågspår.     
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2.2.2 Kanter 

Runt ett distrikt (se punkt 2.2.3) går vad som kallas kanter (Vinson 1999). Det vill säga att det kan vara 

en form av inhägnad som signalerar att här slutar ett område eller här börjar ett område. Exempel på 

kanter kan vara: staket, floder eller murar. Denna typ av formation gör det t.ex. lättare för en person 

att veta när denne kommit in i ett nytt distrikt, vilket kan leda till vidare vägledning via fler lokala 

landmärken som gångar, noder (se punkt 2.2.3) och hållpunkter (se punkt 2.2.5).  

2.2.3 Distrikt 

Ett distrikt kan användas som en form av referenspunkt för navigering (Vinson 1999). Exempel på 

distrikt är: en trakt eller ett grannskap. Hur detta skulle kunna användas för vägval kan liknas med en 

form av avsmalning av ett område, om en person t.ex. frågar efter vägledning till en biograf kan 

respondenten först säga att det är i Centrum eller i Södra delen av en stad, vilket sätter basen till vart 

destinationen ligger.  

2.2.4 Noder 

En nod är en form av navigeringspunkt som är mer definierad än ett distrikt och fungerar som en form 

av fokuspunkt för navigering (Vinson 1999). Exempel på noder kan vara: torg, byggnader eller 

köpcentrum.     

2.2.5 Hållpunkt (Landmärken eller Element) 

Den sista typen av landmärken som beskrivs av Vinson (1999) kallas just av honom för landmärken, 

men Vinson påpekar även att Lynch (1960 se Vinson 1999) kallar dessa element. En mer passande 

term i det svenska språket skulle istället dock kunna vara hållpunkter. Detta då en hållpunkt kan vara 

något markant som fastnar i minnet. Hållpunkter är relativt likt noder men är mer distinkta och kan 

inte symboliseras av byggnader eller torg. Istället kan en hållpunkt vara objekt som: statyer, ett 

utstickande träd eller en stor sten, d.v.s. föremål som står ut från bakgrunden och lätt går att komma 

ihåg.     

2.2.6 Kognitiva kartor 

En kognitiv karta eller som det också ibland kallas mental karta är vad bland annat vi människor 

naturligt använder för att navigera vår omgivning (Darken & Sibert 1993). Dessa kartor bygger på det 

som nyligen har definierats här ovanför vilket är landmärken (Vinson 1999; Johns 2003; Darken & 

Sibert 1993). Som Johns (2003) beskriver skapas kognitiva kartor under meningsfulla aktiviteter, d.v.s. 

genom personliga mål som att t.ex. ta sig till en position. För en person att ta sig till en målposition i 

en okänd miljö kan denne person erhålla en vägbeskrivning som troligtvis bygger på landmärken. 

Genom sin resa fram till det tänkta målet i detta exempel kommer personen att ta in en massa olika 

visuella influenser om omgivningen och bygga upp en kognitiv karta. Den kognitiva kartan är därför 

bestående av landmärken och dess distinkta drag samt relationen mellan olika landmärken för att 

bestämma lokalisering och navigering (Johns 2003). Denna karta byggs sedan ut ju mer en omgivning 

utforskas med fler och fler olika landmärken.  

2.3 Öppna miljöer 

Många spel idag använder sig av så kallade öppna miljöer eller öppna världar. Exempel på dessa spel 

är: Minecraft (2011), Skyrim (2011) och Grand Theft Auto V (2013). Det som präglar denna genre av 

spel är att miljöerna oftast är relativt stora och fyllda med olika valmöjligheter, d.v.s. att spelet inte 
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har något direkt linjärt flöde. Vad som menas med ett linjärt flöde kan liknas med att läsa en bok. En 

bok läses vanligtvis från sida till sida, vilket gör att historien där följer ett linjärt flöde genom att inga 

val för läsaren finns i att uppleva boken. En läsare kan självklart läsa vilken sida i boken som helst i 

vilken ordning som helst, men designen bakom böcker är sällan ämnade att upplevas så. En olinjär 

upplevelse skulle här då vara något som inte upplevs a till b utan a till b, c, d, e, f etc. beroende på vad 

personen vill göra. Det kan finnas ett övergripande mål i dessa spel men huvudsaken är att världen 

skall vara fri att uppleva och låta spelaren skapa en egen mer personlig upplevelse. Dessa spel kan 

variera i mängden frihet från t.ex. Minecraft där väldigt lite regler och bestämda event finns, till spel 

som Skyrim där världen är öppen men bygger på att spelaren utforskar och utför satta event. Vad som 

menas med event är en serie av bestämda upplevelser som är skapade av utvecklarna av spelet. Ett 

event kan alltså bestå av dialoger med personer, olika uppgifter att utföra samt olika val att göra.  

2.3.1 Navigering i öppna miljöer 

Trots att öppna världar är tänkta att vara så fria som möjligt för att spelare skall kunna bygga sin egen 

berättelse behövs det fortfarande någon form av visuella indikation för att spelaren skall kunna 

navigera samt veta var möjliga mål kan finnas. Detta kan göras som nämnt innan genom landmärken 

men även genom mer direkta tekniker som kartor eller markörer. En markör i detta fall är någon form 

av märke som indikerar ett event, t.ex. ett tydligt märke som svävar ovanför någons huvud som visar 

att denna person vill något. Många gånger för att som Liszio och Masuch (2016) säger kan det vara 

önskvärt att utnyttja naturliga former av navigering för att höja immersionen i ett spel, vilket kan vara 

speciellt önskvärt i deras fall för virtuell verklighet. Vad som menas med att höja immersionen är att 

om för tydliga navigeringsdirektiv ges till spelaren kan mycket av nöjet av att utforska det okända 

försvinna (Moura & Bartram 2014). Därför fungerar den naturliga formen av navigering genom 

landmärken för öppna miljöer att naturligt och subtilt leda spelaren mot olika mål samt låta de 

navigera utifrån dem.  
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3 Problemformulering  

Datorspel är interaktiva upplevelser som försöker berätta en historia till personer genom att låta de 

uppleva något. Att designa interaktiva miljöer utefter detta syfte är då, som Licht (2003) påpekar, en 

bra synvinkel på hur interaktiva världar bör designas för att på ett så bra sätt som möjligt skapa en 

trevlig upplevelse för spelaren. Att ta sig framåt i spel är många gånger beroende av att spelaren måste 

röra sig vidare och framåt i en miljö, vilket kräver att spelaren många gånger behöver bli ledsagad av 

olika visuella ledtrådar. Detta kan göras med t.ex. ljus och kontrastskillnader (Hoeg 2008; Seif El Nasr, 

Vasilakos, Rao, Zupko 2009), formprinciper (Hoeg 2008) eller genom användargränssnittet (Moura & 

Seif EL Nasr 2014). Som nämnts i punkt 2.1 har olika vägledningstekniker olika inverkan och utfall 

beroende på spelets grunder. Men många gånger används alla dessa olika ledningstekniker 

tillsammans för att förtydliga och förenkla navigering för att spelaren inte skall fastna och därigenom 

inte föra historien framåt. Ett problem med detta kan dock vara som Moura och Bartram (2014) 

påpekar, att för mycket vägledning eller för tydlig vägledning kan förstöra den interaktiva upplevelsen. 

Moura och Bartram säger också att spelare verkar vilja ha någon form av frihet att utforska och hitta 

t.ex. gömda föremål för att känna någon form av tillfredsställelse. Detta är något som syns väldigt 

tydligt i spelgenren som kallas “öppen värld”, som tidigare definierats i punkt 2.3.      

En populär trend i moderna spel är att göra så kallade “öppen värld”-spel där spelaren själv väljer vad 

de vill göra. Eftersom dessa spel fokuserar mycket på att spelaren själv väljer sitt eget äventyr, kan det 

många gånger som nyligen nämnt vara bättre att utelämna vissa vägledningsmetoder. Detta för att 

på ett mer naturligt och subtilt vis leda spelare i miljön. Vinson (1999) talar om hur naturlig vägledning 

i verkliga livet kan användas i interaktiva miljöer. Ett bra exempel på hans tankesätt kan ses i Rogers 

(2009) presentation om bandesign och Disneyland. Han visar hur Disneyland är byggt för att genom 

stora landmärken dra besökarna av parken mot olika destinationer. Genom dessa stora landmärken 

kan sedan besökarna av parken navigera tillbaka eller ta genvägar genom parken beroende på vad de 

upplevt och sett i parken.  Ett spelexempel på denna typen av navigering är Minecraft (2011). Spelet 

bygger nästintill bara på att utforska och bygga saker som spelaren vill. Men eftersom detta spel 

använder en slumpmässigt genererad värld, beror mycket av navigeringen på landmärken i miljön som 

olika bergstoppar, utgrävda gropar eller bekanta sjöar. Detta gör att spelet känns fritt och uppmuntrar 

utforskande samt skapandet av personliga upplevelser. Att slumpmässigt generera allt i ett öppen 

värld-spel är inte alltid vanligt, utan många gånger måste spelvärldarna designas från grunden och 

manuellt byggas av spelutvecklare.  

Som nämnts innan finns det faktorer som enligt Vinson (1999) har inverkan på hågkomsten av 

landmärken, vilket skall hjälpa spelare att bättre navigera en miljö. Men som observerat i Liszio och 

Masuch undersökning kan dessa faktorer kanske även bidra till en spelares val av navigeringsmål, 

d.v.s. vad spelaren väljer att gå till eller mot. Det denna studie därför ämnar undersöka är om dessa 

specifika visuella faktorer hos landmärken kan och i så fall hur ha inverkan på spelarens navigation i 

öppna miljöer. Kan landmärken därigenom designas för att subtilt leda spelare, d.v.s. märker spelare 

av att de blir vägledda?  
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Frågan formuleras därför som följande: 

Kan Vinson's principer om landmärkens utseende påverka spelares navigation i en öppen 3D-

spelmiljö? Och i så fall hur? 

Syftet med denna studie är alltså att testa hur Vinson´s (1999) principer har inverkan på valet av 

spelares navigering, vilket förhoppningsvis bidrar till utvecklandet av subtila tekniker som kan 

användas för att leda spelare i öppna miljöer.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att försöka besvara frågeställningen utfördes en undersökning. Med hjälp av artefakten (punkt 

3.1.1) i form av en miljö i Unreal engine 4 (2016) var planen att minst tio testpersoner skulle få delta i 

en kvalitativ undersökning. Målgruppen för denna undersökning var personer i 15-35 års åldern som 

var relativt vana av att spela spel. Detta för att dessa personer representerar den ”vanliga spelaren”. 

I dagens samhälle är det sant att nästintill alla människor i alla åldersgrupper spelar någon form av 

spel. Detta kan observeras i många olika undersökningar som en presenterade av den amerikanska 

rörelsen ”Entertainment Software Association” (2016) samt en annan av den svenska 

Dataspeslbranchen (2010). Även fast båda dessa undersökningar är gjorda i olika länder och ett par år 

i mellan varandra, är båda gångerna den genomsnittlige spelaren i åldersgruppen 15-35 år. Det är 

även just denna åldersgrupp som spelar mest spel i genrerna: äventyr och action, vilket är de genrer 

som ofta använder öppna världar. Inom dessa ramar var det bäst om informanterna  var så olika som 

möjligt, d.v.s. att de kom från olika bakgrunder, hade olika kön samt olika yrkesområden. Detta för att 

undvika ett ickesannolikhetsurval (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen ss. 248-249), vilket betyder 

att majoriteten av informanterna skulle varit från liknande bakgrund vilket gör det svårt att dra 

generella slutsatser kring undersökningen. 

3.1.1 Artefakt 

Till undersökningens artefakt skapades en miljö i Unreal engine 4 (2016) för att kunna simulera ett 

scenario som skulle kunna hända i ett öppen värld-spel. Detta gjordes för att göra undersökningen 

lättare och mer analyserbar än att bygga en hel stor öppen värld och försöka analysera en massa data 

baserad på olika informanters individuella upplevelser. Miljön som detta scenario utspelar sig i 

innehåller utstickande element för att bättre kunna fokusera på just landmärken, d.v.s. att miljön 

bättre skall isolera de grafiska element som ämnades undersökas. Detta för att undvika incidenter 

som de tidigare observerat i Liszio och Masuch (2016) undersökning där vissa personer gick iväg eller 

ignorerade de tänkta målen för undersökningen. Även fast miljön då skulle vara enkel skulle den inte 

bara bestå av ett tomt plan eller gråa monokroma kullar. Eftersom denna undersökning fokuserade 

på val för navigering i öppna 3D-spelmiljöer behövdes någon influens för immersion och motivering 

finnas för testpersonerna att vilja utforska miljö. Därför var miljövalet för undersökningens artefakt 

en öken då en öken bör vara mer av en intressant miljö att utforska. En öken är också i sin simplaste 

form bestånden av sand och få utstickande föremål som kan klassas som landmärken. Detta gjorde 

det lätt att skapa utstickande och isolerade landmärken då väldigt få andra element bör haft inverkan 

på spelaren, vilket även gör att scenariot blev lättare kontrollerat.  
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Som tidigare nämnt skulle artefakten vara ett scenario som skulle kunna hända i ett öppen värld-spel. 

Själva scenariot var tänkt att bestå av tre delar och själva layouten ser ut som symboliserat i figur 1. I 

samma figur är de tre dalerna av scenariot uppdelade med hjälp av de gråa linjerna och numrerade i 

botten av skissen. Själva tanken bakom scenariot var att informanterna skulle ta sig från punkt A till 

punkt B. Detta var dock inte något som sades eller visualiseras till informanterna utan miljön var tänkt 

att utforskas så som informanterna ville tills de tagit sig till punkt B där scenariot slutar. För att försäkra 

att informanterna någon gång kom till punkt B gick det en väg genom de tre delarna av scenariot. 

Denna väg symboliseras av den tjocka linjen mellan A och B i figur 1. Eftersom denna väg är ett av de 

få landmärken som finns i miljön gjorde det att informanterna av naturliga skäl någon gång följde den 

till punkt B. Denna väg visualiserades tydligt i artefakten med en färgskillnad till resten av miljön för 

att informanterna inte skulle tappa bort den. Detta gjordes för att ytterligare försäkra att 

informanterna skulle ta sig från punkt A till B.    

Som nämnt innan är scenariot uppdelat i tre delar. Varje del av scenariot var tänkt att fokusera på 

olika typer av landmärken samt olika av Vinson´s (1999) principer som beskrivits innan. Del ett 

fokuserar på landmärkstypen noder samt om ljus exteriör, dyra byggnads material och stor 

höjdskillnad har inverkan på spelaren val av navigeringsmål. I del ett kom spelaren att börja 

simuleringen på vägen som går mellan punkt A och B. I del ett finns även två något olika torn, i figur 1 

är de markerade som Torn A och Torn B. Torn B var ett raserat torn som har mörk exteriör medans 

torn A var ett nytt torn som har ljus exteriör med dyra material som guld. Eftersom torn B var raserat 

designades torn A att ha en naturlig märkbar höjdskillnad från torn B eftersom det var helt. Inget av 

tornen låg längs någon väg och informanterna behövde själva göra valet om de ville utforska tornen. 

Frågan del ett är baserad på var därför: Hur influerar landmärken spelares vägval? Och i så fall hur 

influerar Vinson´s (1999) principer valet av navigationsmål. Hypotesen här var alltså att spelare ska gå 

till torn A först över torn B då det ska använda fler av Vinson´s principer.  

Del två av scenariot fokuserade på landmärkestypen hållpunkter och om att landmärken är fristående 

har inverkan på spelaren. Början av del två var svår att förutse gentemot del ett där spelaren definitivt 

Figur 1 Skiss på Artefaktens uppbyggnad 



9 
 

börjar på vägen. Informanterna kunde nu komma in i del två antingen på vägen eller en bit ifrån 

beroende på var de känner för att gå. Vägen mellan punkt A och B var tydlig men personer som var 

mer bekväma med sitt utforskande valde att navigera utifrån vad de såg. I del två placerades det två 

identiska statyer. Skillnaden mellan dessa statyer var att staty B är efter vägen, medans staty A var en 

bit utanför vilket gör att staty A var mer fristående. De deltagare som i regel följde vägen in i del två 

fick uppleva det designade valet. Tanken var då att vägen inte går rakt igenom del två utan svänger av 

åt höger för att sätta staty A rakt framför informanterna när de följde vägen. Informanterna var då 

tänkta att även se vart vägen fortsätter och se den andra statyn som stod efter vägen vilket ställde 

spelaren inför ett vägval. Antingen valde spelaren att fortsätta efter vägen till staty B eller lämna den 

för att gå till staty A. Frågan som del två därför kretsar kring är återigen om Vinson´s principer har 

inverkan på spelarens val av navigationsmål.   

Del tre av scenariot fokuserade på landmärkestypen gångar samt om unik textur och komplex form 

har inverkan på spelaren. Återigen var det svårt att förutse om informanterna kommer att gå in i del 

tre på vägen eller inte, precis som i del två. Men inga problem uppkom från detta. Del tre var den sista 

delen av scenariot och har bara ett nytt landmärke i sig. Detta landmärke var en gång i form av fotspår 

som leder av åt sidan av den ursprungliga vägen som går mellan punkt A och B. En sten placerades 

även där denna gång vikar av för som planerat få deltagarna att stanna. Eftersom fotspår var något 

nytt som informanterna inte stött på under scenariot hade de en unik textur och komplex form till 

skillnad från resten av miljön. Del tre fokuserade alltså precis på samma fråga som del ett: Hur influerar 

landmärken spelares vägval? Antingen valde informanterna att följa fotspåren eller den vanliga vägen. 

Tanken här var inte att informanterna skulle behöva följa vägarna tills den tar slut utan bara att börja 

följa någon av de, vilket klassades som ett val över ett annat. I figur 2 visas en visualisering av den 

teoretiskt planerade vägen spelare skulle komma att välja genom scenariot om teorin om Vinson´s 

(1999) principer fungerade. Vägen är markerad med en röd linje i figur 2 och är endast den mest 

optimala och enkla vägen en spelare kunde gå. Många andra mindre utforskande rörelser som att gå 

runt landmärken och liknande var tänkta att förekomma men den övergripande ordningen som 

landmärkena används som mål skulle vara densamma om teorin fungerade.   

Figur 2 Teoretiskt planerad navigerings 
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3.1.2 Utvärdering 

För att utvärdera resultatet av undersökningen med hjälp av artefakten användes en kvalitativ metod 

(Østbye m.fl. 2004 ss. 99-103). Undersökningen gick till så att testpersoner från målgruppen fick 

utforska scenariot en i taget. Dessa informanter fick innan de påbörjade testet information om tanken 

bakom scenariot, vilket är att simulera en öppen värld. De informerades även om att denna 

undersökning kom att spelas in i utvärderingssyfte. Informanterna gavs då uppgiften att slappna av, 

tänka normalt och i sin egen takt utforska miljön som de skulle ha gjort i vilket öppen värld-spel som 

helst. Ingen tid var satt för hur länge varje test skulle ta utan studieledaren som höll i undersökningen 

fick säga till när scenariot var slut. Vilket är när informanterna nådde punkt B i figur 1. Den ungefärliga 

tiden för varje test var 15 minuter. Innan informanterna nu började utforska miljön uppmanades dessa 

personer att även tänka högt, d.v.s. vad de tänkte på och varför de gjorde något. Det var denna delen 

av undersökningen som samlade in kvalitativa data. Detta gjordes genom att undersökningsledaren 

observerade och antecknade informanternas utforskande av scenariot samt skrev ned vad de sa. 

Utöver detta spelades varje session in i transkriberingssyfte. Efter att informanterna hade tagit sig till 

punkt B ställdes frågan om spelaren kände av vägledningen de fick. Denna fråga ämnades även 

besvaras på två olika plan beroende på informanternas olika sätt att utforska miljön. Det första planet 

av frågan var i över lag hur informanterna kände sig vägledda genom miljön. Kändes det som att 

scenariot tvingade personen att gå någon stans eller till någonting? Det andra planet av denna fråga 

kunde bara ställas om den teoretiska vägen fungerade, d.v.s. om informanter gick till de landmärken 

som var teoretiskt mer dragande först. Informanterna som gjorde detta fick det förklarat för sig att de 

följt den teoretiskt planerade vägen genom scenariot. Kände informanten av att dessa landmärken 

var specifikt gjorda för att leda spelaren dit över det andra valet? Svaret på dessa frågor skrevs ned av 

respondenten och analyserades för att kunna dra någon form av slutsats. Tillsammans med dessa 

frågor ombads informanterna även vidare motivera sina val.  

Efter den huvudsakliga kvalitativa delen av undersökningen var klar bads informanterna svara på en 

kort enkät. Frågorna var vilket kön informanterna hade, vilken ålder de var, vilken utbildning de hade, 

vilken sysselsättning de hade, vilket deras favoritspel var, vad för spel de spelade det just då samt vilka 

spel i genren öppen värld de spelat eller brukar spela. Detta gjordes för att se om en spridning i 

variabelvärdena (Østbye m.fl. 2004 s.158) av undersökningen var kopplat till något av variabelvärdena 

i enkäten, d.v.s. om det fanns en koppling mellan hur personer navigerar p.g.a. vem de var som person 

i verkliga livet.  
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4 Genomförande  

I detta kapitel beskrivs skapandet av artefakten. Det är en öppen miljö i Unreal engine 4 (2016) som 

simulerar ett scenario i ett öppen värld-spel.  

4.1 Research 

Själva arbetet med artefakten började med ett val av inspiration för miljön. Som inspiration till formen 

och utseendet av artefaktens 3D modeller och miljö användes två olika verk. Dessa två digitala verk 

var Engstroms (2008) Tarturus desert wastland och MacManus (2015) Temple of the Mahdi. Dessa 

verk användes i huvudsak av anledningen att de är enkla och samtidigt intressanta. Vad som menas 

med att de är enkla är att själva föremålen i bilderna är designade på ett enkelt vis vilket underlättar 

byggandet av och flexibiliteten hos föremålen, d.v.s. att föremålen är enkla att bygga och göra 

ändringar i om det skulle behövas. Detta kan ses tydligast i Engstroms (2008) verk där tornets segment 

är byggda av liknande bitar vilket gör att få bitar behöver tillverkas för att konstruera hela tornet. 

Denna typ av arbete kan kallas att tänka modulärt och visualiseras i figur 3. De olika färgerna i figur 3 

symboliserar olika objekt eller så kallade ”moduler” som kan återanvändas på flera ställen i 

byggnaden. Detta tänk eller arbetssätt användes för att det sparar tid i produktionsprocessen av 

objekt samtidigt som det höjer prestandan av slutprodukten. Prestandan i detta fall syftar på hur lätt 

simuleringen kommer att vara för en dator att köra.     

4.2 3D-Modellering och Texturering 

I tillverkningsprocessen av artefakten skedde arbetet olika för varje landmärkes typ som skulle testas, 

som t.ex. det ovan beskrivet modulbaserade tänket bakom tornen. Alla föremål som används i 

artefakten är modellerade samt texturerade för artefakten. Detta gjordes för att som tidigare nämnts 

öka motiveringen för informanterna som senare deltog i undersökningen. Eftersom alla föremål samt 

Figur 4 Exempel på moduler för torn 
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formen av miljön inte är baserat kring vanligt kända platser eller liknande innebär det att informanter 

inte hade någon tidigare kännedom av vad som kommer att finnas i miljön. Eftersom ingen tidigare 

kännedom finns bör då miljön bli mer intressant att utforska för deltagarna i undersökningen.  

4.2.1 Torn 

Det största landmärket som skapades till artefakten är tornen. Som tidigare nämnt är tornen byggda 

med hjälp av så kallade moduler som återanvänds flera gånger för att bygga upp tornen. Det går 

fortare att tillverka de olika bitar som bygger upp hela tornet, samtidigt som det sparar prestanda att 

återanvända föremål. Detta görs genom en process som kallas ”instanceing” vilket är när ett föremål 

dupliceras i en spelmotor. När detta görs behöver spelmotorn inte helt tänka om utan det tar väldigt 

lite kraft att göra en kopia av ett föremål. Att använda fler föremål hjälper också med att fler objekt 

kan sluta renderas. Om hela tornen satt ihop i ett enda stort objekt skulle datorn alltid behöva ladda 

in hela tornen var spelaren än tittade när någon bit av tornen är i bild. Vilket är relativt belastande för 

datorn och kan leda till sämre prestanda. När tornen istället är byggda med flera bitar behöver bara 

de bitar som syns i bild laddas in och renderas, vilket är mindre belastande för datorn att beräkna än 

hela tornet varje gång. Dessa optimeringar gjordes för att försäkra att miljön skulle fungera att ens 

köra samt för att ge en mer trevlig upplevelse för de som deltog i undersökningen.    

Själva modulerna började tillverkas genom att först blockas ut i Maya (2015) för att se hur stora de 

olika modulerna skulle vara samt hur de såg ut. Sedan importerades modulerna i Zbrush (2015) för att 

ges ett mer sten-liknande utseende samt en högre upplösning. Upplösning syftar i detta fall på antalet 

polygoner som ett objekt har. De högupplösta modellerna omtopologiserades sedan till lågupplösta 

modeller för att kunna textureras, vilket gjorde att modulerna såg ut som i figur 4. Som det kan ses i 

figur 4 finns det en mask och ett ringformat ornament vid toppen av portarna. Masken gjordes sedan 

om till ett fönster för att ge mindre förbindelse till statyerna i del två. Detta gjordes eftersom statyerna 

Figur 5 Moduler i tidigt stadie 
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i del två var unika i miljön för att bättre kunna relatera till informanterna som någonting intressant 

och nytt att utforska. Det ringformade ornamentet togs bort p.g.a. tidsbrist.  

Eftersom de två olika tornen som finns i miljön var planerade att enligt Vinson´s (1999) principer visa 

olika material och exteriör, valdes en speciell textureringsmetod för de olika modulerna. Denna metod 

kallas för lagermaterial och fungerar i grunden som ett vanligt material, vilket är att genom texturer 

visualisera olika ytors egenskaper som t.ex. matt eller blankt. Det som skiljer ett lagermaterial från ett 

vanligt material är att det använder sig av redan befintliga upprepande material för att bygga en unik 

blandning genom masker. Detta gör att de olika materialen kan upprepas flera gånger individuellt 

vilket ger en högre detaljnivå. Denna teknik valdes för att de två tornen skulle vara byggda av olika 

material, och med hjälp av denna teknik kan färgen och liknande ändras direkt i motorn med hjälp av 

olika variabler.   En annan anledning till varför denna metod tillämpades var för att tornens moduler 

är enorma för att enligt Vinson´s principer ge en tydlig höjdskillnad. Att använda vanliga texturer för 

att försöka åstadkomma samma resultat skulle resultera i en extremt mycket högre 

minnesanvändning p.g.a. de olika texturerna skulle behöva vara extremt stora. De färdiga modulerna 

kan ses i figur 5 samt i figur 6 av de färdiga tornen. Det ena tornet gavs en ljusare exteriör med 

gulddetaljer medans det andra gavs en mörkare exteriör utan gulddetaljer. Detta gjordes efter den 

tidigare planerade skillnaden mellan tornen. För att skapa maskerna som styr dessa lagermaterial 

användes Substance painter 2 (2016). Detta program används för texturering och i programmet kan 

ett läge tillämpas för att arbeta med just lagermaterial.  Detta läge gör att fyra olika upprepande 

material kan fritt läggas på ett objekt. Dessa fyra material maskeras sedan ut med hjälp av tre olika 

masker som styr hur de olika materialen skall synas på objektet. Detta program användes för att det 

gör arbetsflödet mer dynamiskt och direkt för att snabbare kunna utföra ändringar.   

Figur 6 Moduler med Material i UE4 
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Figur 7 De två tornen i del 1 

4.2.2 Staty 

Formen på statyerna är baserad kring de sjungande statyerna i MacManus (2015) verk. Gentemot 

modelleringsprocessen som användes för att bygga tornen var processen mycket enklare. Eftersom 

statyerna var planerade att vara utseendemässigt identiska tillverkades bara en staty som användes 

på båda positionerna i miljön som syns i figur 1. Statyerna skulpterades först i programmet Zbrush 

(2015) och skickades sedan i lägre upplösning till Maya (2015) för att UV-mappas. Tanken kring vad 

statyerna skall användas till är som tidigare nämnt att endast kolla om landmärken är fristående enligt 

Vinson´s (1999) principer påverkar en spelares navigering. Därför var det viktigt att statyerna inte är 

något som tidigare setts i miljön och får bara vara i del två för att informanterna skall vilja undersöka 

de.   

Textureringsmässigt texturerades statyerna i programmet Substance painter 2 (2016). Gentemot det 

tidigare beskrivna sättet som användes för att texturera tornen gjordes statyerna på ett vanligt 

textureringssätt, d.v.s. att statyerna får unika texturer som används i ett unikt material till sig självt. 

Färgen på statyerna valdes att som bas vara annorlunda sanden de står i för att lättare kunna ses. För 

att göra statyerna ännu tydligare texturerades deras ansikten med rent guld. Detta gjordes för att rent 

guld reflekterar ljus på ett annorlunda sätt än sanden vilket får statyerna att ytterligare stå ut i miljön. 

I figur 7 kan det färdiga resultatet av statyerna ses. Som planerat och beskrivet innan var placeringen 

av statyerna tänkt att se ut som i figur 1. Detta gjordes i spelmotorn på det viset som syns i figur 8 och 

9. I figur 8 ses det vad en spelare skulle se om de följde vägen som går mellan de tidigare etablerade 

punkterna A och B som syns i figur 1. I figur 9 kan det ses vad som syns om en spelare skulle följa vägen 

ytterligare en bit vilket är att den andra statyn som ligger längsmed vägen kommer in i bild. Tanken 

bakom detta är alltså att spelaren först skall se den ensamstående statyn och sedan den andra och då 

även befinna sig på ungefärligt lika långt avstånd från dessa. Detta för att ingen av statyerna skall verka 

närmare eller längre bort ifrån spelaren vilket skulle troligtvis resultera i att den närmast spelaren är 

det som väljs som mål.  
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Figur 7 Färdig Staty 

Figur 8 Tänkta startvinkeln i del 2 

Figur 9 Vägval del 2 
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4.2.3 Vägar 

Till artefakten skapades två vägartyper. Dessa var huvudvägen som går mellan punkt A och B i figur 1 

samt fotspåren som syn i figur 10. Båda dessa vägar bygger på samma system och är relativt enkla i 

sin konstruktion. Vägarna består av simpelt formade polygonplan som i Unreal engine 4 (2016) styrs 

av en funktion. Denna funktion utnyttjar en form av kurvor som finns i motorn som kallas Splines. 

Dessa kurvor består av olika punkter med en tangent som kan flyttas omkring. Genom funktionen 

duplicerar och sätter motorn ihop plan längs med denna kurva vilket skapar en väg som kan ses bland 

annat i figur 9. Textureringsmässigt används programmet Substance Designer 5 (2016) för att skapa 

texturerna för vägarna. Substance Designer är ett program som genom olika noder används för att 

bygga upprepande material. Detta program användes p.g.a. dess flexibilitet att kunna göra snabba 

ändringar samt lätthet i att tillverka alla de texturer som används i ett material. De två färdiga vägarna 

kan ses i figur 10. De två olika vägarna använder varsitt unikt material och har getts en utstickande 

färg och form för att lättare kunna ses av informanterna. Utöver det är huvudvägen även omgiven av 

ett svart stenmaterial för att ytterligare göra vägen tydligare. Detta gjordes också av visuella skäl då 

det blev en bättre övergång mellan vägen och sanden.  

I figur 10 kan man se hur designmässigt del 3 av artefakten ser ut. Vägen som går till höger är vägen 

mellan punkt A och B även kallad väg B i figur 1. Vägen till vänster i figur 10 är väg A i figur 1. Båda 

vägarna är placerade och gjorda så att de går bakom något som spelaren inte ser när de står på denna 

position som ses i figur 10. Detta gjordes för att spelaren inte ska se vart någon av dessa två vägar 

leder, vilket gör att de olika valen sker på samma premisser.    

 

 

Figur 10 Vägval del 3 
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4.3 Pilottest 

Pilottestet ämnade testa artefakten efter tekniska fel samt att verifiera att scenariots olika delar 

fungerade att spelas i samma sekvens. Pilottestet utfördes på samma vis som den slutligen tänkta 

undersökningen med att respondenterna först fick en kort introduktion med information om vad de 

skulle göra, för att sedan släppas fria att utforska miljön samtidigt som de tänkte högt om sina val och 

diskuterade med undersökningsledaren. Efter testet diskuterades frågor och respondenternas val 

motiverades ytterligare. Ingen enkätdata samlades in under förstudien eftersom förstudien ämnade 

mest testa artefakten och undersökningen efter fel. Pilottestet utfördes på endast två personer men 

ett tydligt resultat kunde urskiljas på vad som behövde justeras och läggas till i undersökningen. 

4.3.1 Resultat 

Pilottestet visade att många av undersökningens moment fungerade bra men ett antal saker behövde 

justeras samt läggas till. De som deltog i pilotundersökningen gick båda till det nya tornet även 

definierat som torn B tidigare. Problemet som blev synligt genom detta var att avståndet till de båda 

tornen var olika från artefaktens startpunkt, d.v.s. att det nya tornet var närmare spelaren. Detta 

ledde till att de deltagande kände att det var bäst att gå till det torn som var närmast först. Statyerna 

i del två av artefakten fungerade. De deltagande följde vägen och gjorde ett val. Båda valde att först 

gå till statyn efter vägen tidigare definierat som staty B. Slutligen följde de deltagande fotspåren i del 

tre av artefakten. Ett problem med fotspåren som identifierades var att det behövdes en förändring 

för att göra valet mer tydligt samt mer på samma villkor, d.v.s. att fotspåren behövde flyttas om för 

att bli mindre av en avstickare och mer av en korsning. 

Efter respondenterna i pilotundersökningen spelat klart artefakten diskuterades deras tankar och 

ytterligare motiverades deras val. Ett ytterligare problem med tornen identifierades då genom att 

respondenterna svarade att de såg liten skillnad mellan de två tornen, specifikt då färgskillnad. 

Problemet kan även varit förstärkt av att artefaktens enda ljuskälla låg bakom tornet vilket gjorde att 

sidan vänd mot spelaren låg i skugga från startpositionen. Under pilotestet uppkom även behovet av 

en spegelvänd version av artefakten. Detta uppkom av frågan om spelare kommer att göra samma 

vägval oberoende av vilken sidan av spelaren landmärkena står, d.v.s. kommer alla deltagare gå till 

nya tornet även fast det är på andra sidan?   

4.3.2 Justeringar av Artefakten 

Genom resultatet av pilotundersökningen identifierades här ovanför ett antal problem som behövde 

korrigeras med artefakten. Innan undersökningen skulle utföras på riktigt justerades artefakten för att 

erhålla ett bättre resultat. I del ett av artefakten höjdes kontrasten mellan de två tornens färg, ljuset 

position flyttades för att motverka skuggor samt avstånden till tornen rättades till för att vara mer 

jämlika med varandra. Dessa förändringar kan ses i de översta två bilderna i figur 11. Problemen med 

fotspåren korrigerades genom att flytta vägen samt fotspåren så de tillsammans skapade mer av en 

korsning, dessa justeringar kan ses i de undre två bilderna i figur 11.  

För att utesluta problem skapades sist en spegelvänd version av artefakten som kan ses i figur 12. 

Varannan person som sedan deltog i undersökningen fick spela denna version av artefakten. Under 

appendix A är varje respondent indelad i grupp ett och två, vilket är antingen den vanliga eller 

spegelvända versionen av artefakten. Detta gjordes för att som nämnt innan att se om 

respondenterna väljer nya eller gamla tornet oberoende av vilken sida av startpositionen det står på. 
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Figur 11 Vänster utan justeringar och Höger med justeringar 

Figur 12 Spegelvänd version av artefakten 
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5 Utvärdering 

Undersökningen utfördes på det definierade minimumet antal personer vilket var 10 olika personer. 

Dessa personer var alla mellan 15-35 år gamla och hade vana av att spela olika spel, hade varierande 

genre preferenser samt gav varierade resultat. Utav dessa respondenter var det åtta män och två 

kvinnor som deltog i undersökningen. Undersökningen utfördes i form av öppna intervjuer där 

deltagare fick delvis i realtid och delvis på efterhand motivera sitt personliga utforskande av miljön. 

Dessa intervjuer skedde både över internet med hjälp av Skype (2016) samt även på olika platser 

specificerade av varje deltager beroende på dess preferenser, d.v.s. att varje deltagare gavs frågan om 

vart de ville utföra sin personliga testsession. Varje testsession inleddes med att de olika deltagarna 

fick en kort introduktion till undersökningen som specifikt fokuserade mest på vad det är 

testpersonerna skulle göra. De enda direktiv som gavs till deltagran var att utforska miljön som de 

skulle gjort i vilket öppen värld-spel som helst samt uppmanades att tänka högt om varför de gick dit 

de gick. Efter att varje individuell deltagare hade utforskat miljön färdigt diskuterades och vidare 

motiverades deras personliga val ytterligare.   

Först kommer undersökningens resultat presenteras här under vilket sedan kommer analyseras. I 

analysen kommer undersökningens resultat tolkas, d.v.s. att möjliga anledningar till resultatet 

kommer att ges. Slutligen kommer kapitlet att avslutas med en slutsats som dragits av 

undersökningen, samt om undersökningen lyckats besvara studiens frågeställning.    

5.1 Presentation av undersökning 

Nedan kommer presentationen av undersökningen att ske i två delar. Först kommer en 

sammanfattning av varje respondents individuella resultat att presenteras kortfattat, och sedan 

kommer sammanställd data presenteras baserat på personernas val. Information om respondenterna 

från enkäten samt fullständiga transkriberingar finns under appendix A i slutet av rapporten. Varje 

respondent har samma numrering här som under appendix A.  

5.1.1 Respondent sammanfattningar 

Respondent 1  

Ålder: 23 

Kön: Man 

Sysselsättning: Student  

Utbildning: Teckenspråk Tolk  

Spelar just nu: DAYZ (Överlevnad), Dark Souls 3 (Actionrollspel), Playerunknown´s Battlegrounds 

(Action, Överlevnad) 

Favoritspel: MableStory (MMORPG), Dark Souls (Actionrollspel), Dishonored (Actionäventyr)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: GTA 5(Actionäventyr), MapleStory (MMORPG) 

 

• Gick höger till nya tornet först, tog gamla tornet till vänster efter det. 
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• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Följde fotspåren över vanliga vägen.  

Respondenten motiverar sitt val av navigering på vad som verkar mest intressant, men mest på vad 

som är närmast. Specifikt valet av torn beskrivs som det mest beror på att respondenten gick omkring 

i början och kollade runt sig, vilket resulterade i att respondenten stod på höger sida av vägen när 

valet gjordes. Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är mest optimalt. 

Under testsessionens gång gav respondenten referenser till andra spel som deltagaren tyckte miljön 

påminde om. Respondenten visar sin spelvana genom viljan att hoppa upp på föremål samt tanken 

att hitta någon form av föremål på olika platser. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes 

vägledande, besvarade respondenten med att det som kändes vägledande om något var huvudvägen. 

Det var tydligt att det var huvudmålet för respondenten.  

Respondent 2 

Ålder: 25 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Animatör 

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik Animation   

Spelar just nu: Horizon zero dawn (Actionrollspel) 

Favoritspel: Guild Wars 1 (MMORPG), Guild Wars 2 (MMORPG), Journey (Äventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Guild Wars 1 (MMORPG), Guild Wars 2 (MMORPG 

 

• Gick höger till gamla tornet, tog nya tornet till vänster efter det. 

• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Missade fotspåren.  

Respondenten missförstod i början friheten i att utforska miljön, d.v.s. att respondenten inte förstod 

att det går att gå överallt. Detta förklarades när det märktes när respondenten inte valde ett torn 

direkt. Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är mest optimalt. 

Respondent motiverar sitt val av torn på att det kändes mer episkt med det trasiga tornet och att det 

kändes som det skulle finnas en skatt där. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes 

vägledande, besvarade respondenten med att stigen självklart visade vart man skulle gå. 

Respondenten visadar sin spelvana genom att först påpeka tanken att osynliga väggar borde funnits 

dit spelaren inte kunde gå samt genom att senare påpeka att huvudvägen var ett klart mål dit man 

skulle.  

Respondent 3 

Ålder: 27 

Kön: Man 

Sysselsättning: Arbetar fulltid 
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Utbildning: Tekniker 

Spelar just nu: World of Warcraft (MMORPG), Diablo 3(Rollspel), Zelda breath of the wild 

(Actionäventyr) 

Favoritspel: World of Warcraft (MMORPG), Warcraft 3 (Strategi), Age of Empire 2 (Strategi) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Zelda breath of the wild (Actionäventyr) 

 

• Gick höger till nya tornet först, tog gamla tornet till vänster efter det. 

• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Följde fotspåren över vanliga vägen.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det kändes säkrare att gå till det nya tornet samt att 

det kändes som att det borde finnas någonting där. Det någonting definieras som antingen en skatt 

eller någon person som antingen är dator kontrollerad eller en annan spelare. Respondenten var mer 

bekväm i sitt utforskande av miljön och gick inte på vägen. Detta resulterade i att respondenten inte 

gick in i del två på vägen vilket gav oklart resultat av del två, då valet inte var på samma avstånd från 

spelaren som tänkt. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade 

respondenten med att vägen kändes något vägledande i början men att det inte kändes som ett måste 

att följa den. Respondenten demonstrerar sin spelvana genom att använda spelrelaterade termer i 

motiveringen bakom val. Motiveringen bakom många av respondentens val är även baserad på olika 

spelförväntningar som att på denna plats bör det finnas en skatt eller en person.   

Respondent 4 

Ålder: 25 

Kön: Man 

Sysselsättning: Ny examinerad student, Jobbar fulltid 

Utbildning: Speldesign 

Spelar just nu: League of Legends (MOBA), Heroes of the storm (MOBA), Hearthstone 

(Samlarkortspel) 

Favoritspel: Diablo 2 (Rollspel), Zelda Ocarina of time (Actionäventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Zelda Ocarina of time (Actionäventyr), World of Warcraft 

(MMORPG) 

 

• Gick vänster till nya tornet först, tog gamla tornet till höger efter det. 

• Valde att gå till den fristående statyn först. 

• Följde fotspåren över vanliga vägen.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det var tornet respondenten såg först, men kan sedan 

inte riktigt motivera mer varför. Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är 

mest optimalt. Motiveringen av att följa fotspåren beskrevs som ett sökande efter någonting att göra 
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eller en pusselbit. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade 

respondenten att det inte känds tvingande men att en vilja att följa huvudvägen fanns. Respondenten 

påpekar relativt tidigt i sessionen att motiveringen av utforskande ses från ett spelperspektiv. 

Respondenten visade spelvana genom att aktivt påpeka letande efter en uppgift eller lösning på ett 

pussel.  

Respondent 5 

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetslös 

Utbildning: Spelutveckling  

Spelar just nu: Undertale (Äventyr), The Sims 3 (Strategi), The Witness (Pusselspel)  

Favoritspel: The Witcher 3 (Rollspel), Portal 2 (Pusselspel)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Assassins Creed (Actionäventyr), Minecraft (Äventyr), 

Don´t starve (Överlevnad), Skyrim (Actionäventyr, Rollspel) 

 

• Gick inte till något av tornen, men skulle valt att gå till nya åt höger när frågad.  

• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Följde fotspåren över vanliga vägen.  

Respondenten förstod att det är fritt att gå vart som helst men att det samtidigt inte kändes som det 

var menat att gå till tornen. När frågad om respondenten skulle ha gått till något av tornen vilket skulle 

det varit, svara respondenten med det nya för att det känns som någonting ska hända där. 

Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är mest optimalt. Valet av staty 

motiveras av att respondenten konstaterar att båda statyerna ser likadana ut på avstånd, vilket gör 

det mer optimalt att ta statyn efter vägen för att inte avvika från vägen. Respondenten motiverar sitt 

val att följa fotspåren med att det verkade mer spännande att följa fotspåren än vägen. När frågad om 

respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade respondenten att just ”dikena” i början 

gjorde att det som sagt kändes som det inte var menat att gå där. Utöver det kändes det bara naturligt 

att gå till statyn efter vägen.  Respondenten visar sin spelvana genom att upplysa om olika 

förväntningar som att på denna plats är det inte tänkt att man ska gå samt genom att motivera viljan 

att hitta händelser.  

Respondent 6 

Ålder: 23 

Kön: Man 

Sysselsättning: Tekniker  

Utbildning: Ingenjör  

Spelar just nu: The last of us (Actionäventyr, Överlevnad), Fallout 4 (Actionäventyr, Rollspel) 
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Favoritspel: Fallout 3 (Actionäventyr, Rollspel), Assassins creed 2 (Actionäventyr), The Witcher 3 

(Rollspel) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Assassins Creed (Actionäventyr), Skyrim (Actionäventyr, 

Rollspel) 

 

• Gick höger till gamla tornet först, väljer att ta nya tornet efter att ha utforskat allt annat. 

• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Följde vägen över fotspåren.   

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det hela tornet kändes som huvudtornet där spelet 

fortsätter. Därför valde respondenten att ta det trasiga tornet först samt resten av utforskandet av 

miljön, för att ha sett allting innan spelet fortsätter. Respondenten förklarar att han väljer sina mål 

beroende på vad som är minst intressant först, men tänkte att det skulle finnas någon skatt eller 

liknande i det trasiga tornet. Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är 

mest optimalt. Respondenten beskriver sitt val att inte följa fotspåren baserat runt samma tanke, 

d.v.s. att fotspåren var mer intressant än vanliga vägen. När frågad om respondenten tyckte att miljön 

kändes vägledande, besvarade respondenten nej utan det enda som skulle i så fall vara något var att 

världen tog slut bakom början av artefakten. Respondenten nämner även att vägen kanske kan vara 

lite vägledande men att det samtidigt är naturligt.  Respondenten visar sin spelvana genom att påpeka 

tanken att olika platser bör innehålla föremål samt påpekar olika platser som mål från ett 

spelperspektiv.  

Respondent 7 

Ålder: 24 

Kön: Man 

Sysselsättning: Studerar 

Utbildning: Ljud design 

Spelar just nu: Primal Carnage (Förstapersonsskjutare), Counter strike global offensive 

(Förstapersonsskjutare), Little nightmares (Pusselspel)  

Favoritspel: Minecraft (Äventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Minecraft (Äventyr) 

 

• Gick höger till nya tornet först, tog gamla tornet till vänster efter det. 

• Valde att gå till den fristående statyn först. 

• Missade fotspåren.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det kändes säkrare. Respondenten gick i början av 

del två av artefakten på vägen vilket är mest optimalt. Motiveringen bakom valet av staty beskrivs av 

anledningen att statyn kändes närmare samt att respondenten såg den före den andra statyn efter 

vägen. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade respondenten 
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med att det kändes som spelet var gjort för att man ska följa stigen. Respondenten visar sin spelvana 

genom att vilja hoppa upp på föremål samt genom att motivera att vissa platser kändes farligare än 

andra.  

Respondent 8 

Ålder: 30 

Kön: Man 

Sysselsättning: Spelutvecklare  

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik Animation  

Spelar just nu: Diablo 3(Rollspel), League of Legends (MOBA), Gigantic (MOBA) 

Favoritspel: Mass Effect (Actionäventyr, Rollspel) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: The Witcher 3 (Rollspel) 

 

• Gick höger till gamla tornet först, tog nya tornet till vänster efter det. 

• Valde att gå till den fristående statyn först. 

• Missade fotspåren.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det kändes mer intressant, samt beskriver det som 

den plats där det skulle finnas fiender eller skatter och utrustning. Respondenten utvecklar sedan sina 

tankar ytterligare med att säga att det nya tornet kändes som den plats dit man verkligen skulle till, 

medans det gamla tornet kändes lite som en sidouppgift vilket är roligare att göra först. Respondenten 

gick inte in i del två på vägen vilket gav ett oklart resultat av valet av staty. När frågad om respondenten 

tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade respondenten med att tornen kändes som de var det 

i någon utsträckning. Detta eftersom de beskrivs som mycket detaljerade mot resten av världen, vilket 

gav uttrycket att där kommer någonting att hända.  Respondenten visar sin spelvana genom att 

motivera ett val på viljan att hitta någonting lömskt samt nämner spelgenre typiska saker som viljan 

att hitta någonting att slåss mot eller föremål att plocka upp. Respondenten nämner även en referens 

till ett annat spel.   

Respondent 9 

Ålder: 24 

Kön: Man 

Sysselsättning: Musik-kompositör, producent och ljuddesigner 

Utbildning: Musikproduktion och Ljuddesign 

Spelar just nu: GTA 5(Actionäventyr), Prey (Förstapersonsskjutare) 

Favoritspel: Fable 1 (Action, Äventyr, Rollspel)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat:  Bioshock (Förstapersonsskjutare), GTA 5(Actionäventyr) 
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• Gick vänster till gamla tornet först, väljer att ta nya tornet efter att ha utforskat allt annat. 

• Valde att gå till statyn efter vägen först. 

• Missade fotspåren.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att byggnaden känns mer spännande. Valet utvecklas 

senare vidare med förklaringen att det nya tornet kändes som den plats där spelet kommer att gå 

vidare. Respondenten förklarar då även att det gamla tornet kändes som en sidouppgift vilket bör 

utföras innan huvuduppgiften utförs. Därför gick respondenten även till de andra plaster som sågs 

innan det nya tornet. Respondenten gick i början av del två av artefakten på vägen vilket är mest 

optimalt. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, besvarade respondenten 

med att just det stora tornet (nya tornet) kändes som något sådant. Respondenten visar sin spelvana 

genom att påpeka tanken på magiska fält, använder spelgenretypiska förväntningar i motiveringen 

bakom utforskande samt identifieringen av olika mål baserade på speltankar.      

Respondent 10 

Ålder: 23 

Kön: Man 

Sysselsättning: Student 

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik 

Spelar just nu: League of Legends (MOBA), Cities skyline (Strategi)  

Favoritspel: Dishonored (Actionäventyr), Hotline Miami (Action), Company Of Heroes 2 (Strategi) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: The elder scrolls: Oblivion (Actionäventyr, Rollspel) 

 

• Gick vänster till nya tornet först, väljer att skippa gamla tornet i tanken att det är lika tomt. 

• Valde att gå till den fristående statyn först. 

• Följde fotspåren över vanliga vägen.  

Respondenten motiverar sitt val av torn med att det kändes mer intressant, samt beskrivningen allt 

borde vara helt i hela tornet och trasigt i trasiga. Respondenten gick inte in i del två på vägen vilket 

gav ett oklart resultat av valet av staty. Respondenten följde fotspåren i hopp om att hitta någonting 

att göra. Respondenten slutar testet med att hoppa av världens kant utan att ha gått till gamla tornet. 

Motiveringen bakom detta förklaras att eftersom det nya tornet var tomt bör även det gamla vara det 

så ingen anledning fanns att gå dit. När frågad om respondenten tyckte att miljön kändes vägledande, 

besvarade respondenten med att tornen i början kändes som ett klart val spelaren måste ta, istället 

för att fortsätta förbi de först och undersöka statyerna. Sedan beskrivs även fotspåren som något lite 

tvunget att följa. Respondenten visar sin spelvana genom att påpeka tanken att saker bör kunna 

utföras i miljön samt visar en vilja att försöka hitta någonting att göra i miljön.  
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5.1.2 Data 

Inledningsvis visar figur 13 hur många procent av de tio deltager som valde vardera torn. Vissa 

personer missuppfattade friheten av undersökningen och var tvungna att få det konstaterat att 

världen är helt öppen samt att de kan gå vart de ville. Men alla som deltog gjorde något val att börja 

med något av tornen förutom en person, vilket var respondent 5. Denna respondent sa dock att om 

ett torn skulle blivit valt skulle det varit det nya. Alla som deltog märkte skillnaden mellan tornen och 

nämnde det på något sätt (detta kan ses i transkriberingen under appendix A). Respondenterna i 

vardera valgrupp hade båda deltagare som hade tilldelats den spegelvända artefakten. Men viktigt att 

tillägga är att respondent 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 av de tio deltagande valde att gå till det högra tornet 

oberoende av vilken typ av torn som stod där, d.v.s. att en stor del av de deltagande valde att gå åt 

höger. Personligen var deltagarna som gick åt vardera håll först relativt olika. Det som kan observeras 

är ett litet delat intresse av action och äventyrsspel mellan deltagarna som gick vänster, men på 

samma gång gick det många åt höger som gillade precis samma genrer. Utöver detta var alla som gick 

åt vänster män.  

Del två av testet hade lite problem. Det sammanställda resultatet visas i figur 14. Ett bortfall kan 

observeras av 30% av deltagarna vilket är tre personer. Dessa är respondenterna 3, 8 och 10 som alla 

inte följde vägen in i del två av artefakten. Dessa räknas därför som bortfall eftersom resultat inte sker 

under samma omständigheter som det tänkta vägvalet. Detta betyder att fem personer tog statyn 

efter vägen och två gick till den ensamstående. Hela gruppen av de som gick till ensamstående statyn 

samt ett antal av de som gick till den efter vägen beskrev det båda som att valet berodde på kortare 

avstånd. De två respondenterna 4 och 7 som gick till den ensamstående statyn var båda i olika 

testgrupper, d.v.s. att den ena fick den spegelvända versionen av artefakten. Av de som valde statyn 

efter vägen var också grupperna blandade. De två respondenterna 4 och 7 som gick till den 

ensamstående statyn delade ingen personlig bakgrund förutom att de var båda män, men de delade 

lite liknande spelpreferenser med spel i den tävlingsinriktade genren. Respondent 8 och 10 delade 

också preferenser inom denna typen av spel men som nämnt innan gick de inte efter vägen vilket gör 

Figur 13 Valfrekvensen mellan tornen 
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deras resultat otydligt. Vidare kan det ses at de tidigare nämna respondenterna 3,8 och 10 alla delade 

spel preferenser inom många strategibaserade spel, d.v.s. att dessa personer föredrog alla att mest 

spela spel som starkt fokuserar på strategi, planering och kontroll. Respondent 4 var den enda 

deltagande som utöver dessa tre starkt spelade mycket strategibaserade spel.   

 

Del tre av test scenariot hade också ett problem. Resultatet av vad respondenterna valde redovisas i 

figur 15. Även här skedde ett bortfall men av en annan anledning. En stor del av de deltagande vilket 

var respondent 2, 7, 8 och 9 såg inte ens fotspåren utan riktade sin uppmärksamhet till stenen som 

låg där fotspåren vek av. Av de som såg fotspåren var det endast en person som inte följde de direkt 

och det var respondent 6. Ingen spridning beroende på kön kan observeras eller beroende på 

spelpreferenser. Respondentgrupperna som missade fotspåren, följde fotspåren samt inte följde 

fotspåren delade alla personer med olika preferenser inom spel. 

 

5.2 Analys 

Övergripande kan det först och främst observeras att det flesta deltagarna inte kände att alla av 

landmärkena var ett måste att gå till. Även fast alla deltagare utforskade och kollade närmare på de 

flesta landmärken, var det oftast som respondenterna endast nämnde huvudvägen som ett måste att 

följa. Antagligen eftersom denna väg inte ger några val förrän i del tre av scenariot. Vad som menas 

med det är att den person som spelar testet börjar scenariot utan något annat val än att följa vägen. 

Självklart är tornen också medverkande i början men det är fortfarande ett val mellan två saker 

medans vägen är endast ett val.   

Eftersom varje del av artefakten var manade att undersöka olika typer av landmärken och visuella 

variationer så delas analysen upp i tre mindre delar för varje del av scenariot. Detta gjordes även för 

att resultatet varierade mellan delarna.   

5.2.1 Scenario del 1 Torn 

Frekvensen i del ett var relativt jämnt fördelad med sex personer som valde nya tornet och fyra som 

valde det gamla. Tanken bakom del ett var att se om landmärken först och främst har inverkan på 

spelares vägval, men hypotesen var att om ett landmärke hade fler av Vinson´s (1999) principer skulle 

landmärket bli mer valt som mål. Resultaten av undersökningen kan tolkas på olika vis mot detta. Först 

Figur 14 Valfrekvensen mellan statyer Figur 15 Valfrekvensen av att följa fotspår 
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och främst kan det konstateras att undersökningen blev uppdelad i två olika grupper. De personer 

som valde det nya tornet först och de som valde det gamla tornet först. Motiveringen bakom vardera 

valen beskrevs relativt lika av respondenterna. De som var i gruppen som tog det trasiga eller gamla 

tornet först såg tornet som en plats där spelaren skulle få slåss mot något eller hitta någon skatt. En 

plats där något fanns att utföra helt enkelt.  

“Ehh, jag tänkte att det var någon slags äventyrsspel. Så att ifall man skulle hitta så här antingen om 

det skulle vara någon sorts så här spöken eller något sånt som kan hänga där, som man ska liksom 

slåss mot de. Eller om det är typ så här ja men att här finns det en gammal kvarglömd kista så här så 

man kan få lite ”equipment” i början eller något sånt” 

Respondent 8. 

De personer som på andra sidan valde det ny eller hela tornet först, såg tornet som en plats där de 

skulle träffa någon eller något som skulle berätta för de var de är eller vad de ska göra. Det nya tornet 

beskrevs alltid som en säker plats gentemot det trasiga tornet och ingen nämnde något om att slåss 

mot någonting i det nya tornet.  

“Det där känns farligare jag börjar hitåt (mot nya tornet). [...] Ja det andra såg ju, mörkare ut så det 

kändes, det kändes mer farligare. Så därför tog jag det snälla först.” 

Respondent 7. 

“Ja det kändes mer tryggt och säkert, rent spontant. Och sen i eftertanke kan man ju tänka att det är 

det gamla tornet kan rasa in eller det kan vara något. Ja nämen sen kanske att det skulle kunna vara 

någon liten, om det var någon NPC eller annan spelare som håller till i det nya tornet kan man ju 

tänka, kanske någon grupp eller någonting.” 

Respondent 3. 

Som nämnt innan kan resultatet dock tolkas på två olika sätt. Om mer av motiveringen räknas med i 

analysen blir resultatet mer densamma. Det är sant att respondenterna alltid kommer välja ett torn 

över det andra av någon anledning, men en återkommande motivering bland respondenterna säger 

någonting annat. Respondent 6, 8 och 9 gav alla en liknande utvecklad motivering av sitt val av torn.  

“Nja det kändes som det skulle finnas mer rent generellt i det nya tornet, att där skulle jag liksom ta 

mig vidare. Men att man kanske hittar en skatt eller någonting i det då vad ska man säga… 

bortsprängda eller gamla tornet. ” 

Respondent 6. 

“Det är roligare att liksom så här titta runt lite grann innan man springer, och det där nya tornet 

kändes mer som någonting… någonstans dit man faktiskt skulle. Medans det andra känns lite mer 

som ett ”sidetrack”, det är roligare att göra det först. ” 

Respondent 8. 

“[...]huvudtornet var ju komplett då tänker man att där är det man kommer att få upptäcka som 

mest som huvud ”questen” I guess lite kanske, att man ska ta sig upp i tornet eller så var ju så man 
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tänkte typ. Och där uppe kommer man att möta eller ta sig vidare det är det som är ”promise” 

liksom. Och jag brukar gilla att ta ”sido quests” före eller göra de här mindre sakerna, innan man 

kommer till huvudgrejen för att, ja ta sig till det mesta av spelet liksom. ” 

Respondent 9 

De såg alla det nya tornet som ett egentligt slutmål för det så kallade ”spelet” de levde sig in i. De 

fortsatte med att även säga att det gamla tornet egentligen sågs som ett nästintill valfritt extra mål 

eller likande som egentligen inte var slutmålet, men de vill först och främst uppleva allt i miljön innan 

de fortsatte med spelet så att säga. Om resultaten analyseras från denna vinkel att vad spelaren 

egentligen ser som slutmål blir svaret mer olika. Det skulle göra att personer från båda grupperna såg 

det nya tornet som en plats att ta sig vidare i spelet. Den enda skillnaden där är i så fall i vilken 

utsträckning detta sätt att ta sig vidare på sker. Antingen ser vissa det som ett ställe man inte kan ta 

sig tillbaka ifrån eller en plats där resten av miljöns uppgifter delas ut.  

Något som tydligt kan observeras här är att respondenterna väldigt sällan motiverar sina val på det 

verkliga livet. Istället motiveras valen utifrån spelpreferenser, spelreferenser samt spelförväntningar, 

d.v.s. att motiveringen bakom respondenternas navigering baseras mycket kring det faktum att det är 

ett spel. Respondent 1 nämnde t.ex. en massa olika spel för att bara beskriva sin omgivning, “Det 

påminner lite om Shadow of the Colossus. [...] Känns lite som Darksouls. [...] OHH! Ser nästan ut som 

Silent Hill nu.” (respondent 1). Här tänkte respondenten direkt på olika andra spel istället för verkliga 

platser, vilket gav respondenten tankar om att kanske ska jag få möta något eller kanske ska jag få 

slåss mot något snart på samma vis som i dessa spel. Andra exempel är deltagare som direkt berättar 

att sin utgångspunkt för sitt utforskande är relaterad till att det är just ett spel. Detta nämns i någon 

form av alla respondenter på olika vis, t.ex. av respondenterna 1, 3, 6, och 8 som alla letar gömda 

föremål eller av respondenterna 2 och 5 som båda tänker sig osynliga barriärer eller platser som inte 

är tänkta att gå till.  Även mer direkta motiveringar gavs av t.ex. respondent 4 som sade:  

“Ja men jag tänker att alltså om det jag gör nu är att jag letar lite efter någonting ”pussligt”. Som ehh 

well. Men liksom någonting som för det känns liksom, som sagt hade jag sett det här i ett spel så 

hade jag tänkt att någonting kan man göra.” 

Respondent 4. 

Denna respondent nämnde dock detta efter valet av torn under tiden som del två utforskades. Men 

här kan det ses att respondenten har byggt upp en spelförväntning av vad för sorts spel scenariot 

ska vara. Intressant att påpeka här att respondent 4 nämnde ett öppen värld-spel med pussel 

element som ett av sina favoritspel. Det detta visar är att majoriteten av motiveringarna bakom 

deltagarnas utforskande inte förankrar sig i den verkliga världen. Utan att istället använder 

respondenterna en unik syn på sitt utforskande i just spel utifrån tidigare erfarenheter av andra spel. 

Detta var även något som kunde delvis observeras i Hoeg´s (2008) undersökning som beskrevs i 

punkt 2.1. Skillnaden där var då att deltagare istället baserade sitt utforskande på spelet 

undersökningen var konstruerad i. Många kände igen det visuella utseendet och utforskade samt 

hämtade föremål utifrån det perspektiv att det var just det spelet. Detta gör dock inte att Vinson´s 

(1999) principer helt inte fungerar utan i detta sammanhang visar det att olika människors vill 

utforska på olika vis beroende på vilken typ av spel som spelas. De visuella principer som Vinson 

beskriver hjälper alltså till att byta betydelse på föremål. Som nämnt innan såg båda grupperna av 
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utforskare det nya tornet som något som har större signifikans över det gamla tornet. Men valet av 

mål baseras sedan utifrån det på tidigare erfarenheter och personliga preferenser. Rent 

funktionsmässigt gör detta att det blir svårt att designa saker som fungerar för alla typer av spelare 

för att få de att gå till samma torn i båda dessa grupper.  

Slutligen måste det tilläggas den observation att sju av de tio respondenterna tog höger över 

vänster. Varför just en större andel respondenter tog höger över vänster kan inte helt förklaras i 

denna undersökning. Med tanke på antalet deltagare egentligen är rätt få på en sådan fråga som 

egentligen är mer kvantitativ än kvalitativ gör det att resultatet är svårt att bestämma. Ingen data 

som samlades in pekar på att specifika personer skulle ta höger över vänster. Utöver detta kunde 

det observeras att de båda kvinnliga deltagarna i undersökningen båda antog att de inte först och 

främst var tänkt att lämna vägen. Men eftersom undersökningen endast utfördes på två kvinnor kan 

detta var en tillfällighet.  

5.2.2 Scenario del 2 Statyer 

Resultatet av del två var inte lika tydligt och intressant som del ett. Ett antal deltagare (Respondent 3, 

8 och 10) som snabbt blev bekväma med sin omgivning valde att inte följa vägen utan navigerade 

enbart utifrån vad de såg. Det vill säga att de såg statyerna innan de gick in i tornen och visste då i 

vilken relation till tornen statyerna stod. För att troligtvis spara tid gick därför dessa personer direkt 

till statyerna utan att följa vägen, vilket resulterade i att de gick till den staty som enbart var närmast. 

Att ta det som är närmast eller mest bekvämt verkade vara motiveringen bakom även de respondenter 

som följde vägen.  

De två respondenter som valde att först titta på den ensamstående statyn var respondent 4 och 7. 

Dessa två kan också delat liknande tankegångar gentemot majoriteten som gick till den efter vägen. 

Respondent 4 nämner senare i undersökningen att allt sökande personen gjort görs från vinkeln att 

detta är ett ”pusselspel”, och att något kanske måste aktiveras eller liknande. Därför kanske dessa två 

personer såg att denna staty står själv och har därför kanske något mer med ett pussel att göra än den 

som står efter vägen. Återigen som konstaterat i den övre punkten av del ett verkar det som mycket 

av utforskandet bygger på tidigare erfarenheter, men i detta fall kanske mer respondenternas 

personliga spelpreferenser, d.v.s. vad de tycker om att spela.  

En viktig motivering som görs av respondent 5 kring denna del var:  

“Eftersom jag redan följde vägen sen såg de ut att va likadana. Hade de nog sett olika ut hade jag 

nog velat gått till den andra för att kolla närmare på den. Men nu så kändes det ok den här är liksom 

samma sorts staty men på flera ställen. Så då kändes det inte som så stor idé att gå, alltså avvika från 

vägen för att titta på den andra. ” 

Respondent 5 

Detta konstaterande pekar på ett problem med artefaktens planering och utförande av denna del. 

Som nämnt under punkt 3.1.1 där tanken bakom artefakten beskrevs ämnar del två av artefakten att 

testa hållpunkter. Men hållpunkter är något föremål som är unikt och utstickande i miljön. Eftersom 

del två använder två av samma objekt förlorar de sin status som hållpunkter och blir bara vanliga 

återkommande föremål i miljön. Detta gör det svårt att säga mycket om Vinson´s (1999) principer i 

denna del då den egentligen inte använder någon landmärkestyp.  
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5.2.3 Scenario del 3 Fotspår 

Resultatet från del tre var relativt klart men hade också stora problem. Respondent 2, 7, 8 och 9 såg 

inte vägen vilket gav ett stort bortfall. Dessa deltagare kollade istället på stenen som placerades vid 

fotspårens början efter saker att göra. Nästintill alla som såg fotspåren följde de förutom respondent 

6 som hade överlag ett mer unikt sätt att utforska på (se transkribering appendix A).  

“Ehmm… men det är intressant att följa eftre fotspår de leder ju förhoppningsvis till någonstans. Det 

gjorde det inte men det hade varit intressant. ” 

Respondent 10 

“Ojj ojj! Nu känns som jag skall jaga någon här (följer fotspåren). Vad hände sedan? Hoppade han 

härifrån eller något? [...] Ja det känns konstigt att skippa fotspåren för det är ju verkligen så här att 

någonting kommer att vara här bak. Men så var det ingenting så jag bara what the fuck!” 

Respondent 1 

“[...]alltså jag tänkte ju att allting var ett pussel så jag ville leta efter nästa pusselbit. Och då så längs 

med en väg så finns det fotspår som leder ut, så känns det ju ganska klassiskt att då finns det 

någonting som kommer där liksom som någon ledtråd eller någonting som man kan få ut därifrån. 

Som jag letade efter. Det var därför som jag följde de. ” 

Respondent 4 

Respondenternas motivation kring fotspåren var att alla tänkte att i slutet av dessa kommer det finnas 

någonting intressant. Mycket intressantare än någonting som skulle finnas längs den vanliga vägen. 

Även fast designen kring vägen gjordes på något sätt för att visa liv genom att ha hjulspår och mindre 

fotspår, verkade de som såg fotspåren direkt hoppas på att få träffa en person eller hitta något på kort 

sikt. Det som gör resultatet lite intressant är att endast en förändring i att ge ett unikt utseende på 

någonting snabbt gör att i alla fall denna typen av landmärken mer intressant. Det som dock gör 

resultatet diffust är det faktum att som respondent 4 påpekar i ovanstående citat: “ [...] så känns det 

ju ganska klassiskt att då finns det någonting som kommer där liksom [...]”(Respondent 4). Det viktiga 

ordet i detta påstående är klassiskt. Som tidigare analyserat i del ett kan det här igen observeras att 

referenser till tidigare spelade spel görs. Vilket gör specifikt att just valet av design i form av fotspår 

gav respondenterna som såg fotspåren samma tanke. Vinson´s (1999) principer kan här som tidigare 

konstaterats på något sätt influerat respondenternas val. Men i huvudsak motiveringen av att vilja 

följa fotspåren för att hitta något eller någon kommer ifrån utforskande ur ett spelperspektiv och inte 

ett verklighetsperspektiv.  

5.3 Slutsats   

Studien visar att ett klart sätt att leda spelare är svårt att uppnå. Personers utforskande av spelmiljöer 

är mer beroende på tidigare erfarenheter inom spel än verkliga livet. Men den egentliga 

frågeställningen var att se hur Vinson´s (1999) principer kan influera spelare, och detta kan 

konstateras helt klart att det gör i vissa fall till viss mån. Som nämnt i analysen verkar spelare utforska 

miljöer i två större grupper som tänker relativt lika i slutändan. Specifikt det nya tornet sågs av 

nästintill alla deltagare ha större betydelse än det trasiga tornet, i formen av att det spelar en viktigare 

roll i spelet. Att använda Vinson´s principer kan därför i detta fall konstateras ha stor inverkan på i alla 
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fall landmärkestypen noder. Detta influerar många spelare på olika sätt samt ändrar betydelsen av 

landmärket för spelaren, vilket har direkt inverkan på spelares navigation. Men den stora 

övergripande slutsatsen som kan dras från undersökningen är att personer oftast inte verkar utforska 

miljöer på samma sätt som de gör i verkliga livet. Istället bygger spelares utforskande på tidigare 

erfarenheter för att bygga en mental spelförväntning för vad spelet kommer vara och navigerar sedan 

utifrån detta. Det vill säga om spelet ses som att vara i genren rollspel eller äventyr så kommer 

spelaren basera sitt utforskande på hur de vanligtvis skulle gjort i tidigare spel i samma genre. I alla 

fall till en början. Som det kunde ses analysen verkade respondenterna leta efter ett syfte. Någonting 

att göra eller någonting att hitta. Eftersom inga direktiv gavs till vilken typ av genre av spel scenariot 

egentligen var valde respondenterna det som kändes mest passande utifrån vad de såg. Att skjuta 

bollar var en av de få sakerna som fanns med i artefakten att göra.  

“Vad roligt, då kan man studsa den på olika grejor. Kanske kan skjuta ned någonting om det finns 

något. ”  

Respondent 3 

“Ahh… Åhh man kan ju skjuta bollar. [...] Hade jag fortsatt och spelat utan att veta vad hade gjort så 

skulle jag kanske sprungit till dom här pingvinerna och kastat bollar i munnen på de typ. “ 

Respondent 9 

“Du borde haft så man kan sätta en boll i munnen på de så ”thank you”. “ 

Respondent 10 

Dessa var de få personer som märkte att det går att skjuta bollar i artefakten. Dessa personer antog 

då väldigt fort att dessa bollar kan användas till någonting. Detta är ett exempel på ganska fort hur 

personer verkar anta vilken typ av spel någonting är utifrån vad som kan göras i spelet.   

Utöver detta kan det dock helt klart konstateras att hypotesvägen om vart spelare ska gå inte fungerar, 

utan för mycket av navigeringen bygger på spelarens spelpreferenser, spelvanor samt 

spelförväntningar för att kontinuerligt inte få samma utfall. Det betyder att om inget landmärke kan 

fullständigt designas för att fungera första gången för att visa vad spelaren ska gå i ett spel utan några 

andra direktiv. Efter att en spelare lärt sig hur spelet fungerar kan troligtvis tydligare homogena 

mönster uppkomma men då bygger återigen utforskandet av miljön på erfarenhet i spel över naturliga 

erfarenheter i verkliga livet.     
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning  

Denna studie gjordes i syftet att se om landmärken kan designas efter vissa principer för att leda 

spelare. Därför grundades frågeställningen: Kan Vinson's principer om landmärkens utseende påverka 

spelares navigation i en öppen 3D-spelmiljö? Och i så fall hur? För att testa detta planerades ett 

scenario som skulle kunna klassas som en simulering av ett öppen värld-spel. Denna simulering byggde 

på att utmärka landmärken som hade blivit designade utefter Vinson´s (1999) principer för att se om 

de kunde inneha konsekvent inverkan på spelare att göra samma val. Simuleringen byggde på tre olika 

delar som vardera testade en av landmärkestyperna noder, hållpunkter eller gångar med olika visuella 

drag. Denna simuleringen skapades sedan i formen av en spelbar miljö som blev undersökningens 

artefakt.  

Testet utfördes sedan på tio personer som fick utforska denna miljö som de vanligtvis skulle ha gjort i 

ett öppen värld-spel. Den data som samlades in analyserades sedan från olika vinklar för att försöka 

besvara frågan på olika sätt. Det undersökningen slutligen kom fram till var att Vinson´s principer har 

definitiv inverkan på hur ett landmärke upplevs av spelaren, d.v.s. vilken betydelse landmärket har för 

spelaren, vilket har inverkan på valet för navigering. Men att ingen klar konsekvent inverkan kan ges 

för att få samma resultat hos all spelare, utan navigering i spel bygger för mycket på individens 

personliga preferenser samt erfarenheter inom andra spel för att kunna ge ett konsekvent utfall. 

Speciellt om individen inte vet eller kan tyda vilken typ av spel som spelas. I detta fall utforskar 

personer miljöer baserat på vad de tidigare gjort medans de gradvis bygger en mer klar personlig 

genretolkning av spelet, för att senare använda det som underlag till att justera sitt utforskande.   

6.2 Diskussion 

Som nämns i början under punkt 2.1 Hoeg´s (2008) undersökning som var utförd och baserad kring 

spelet Half Life 2 (2004), verkar mycket navigering bygga på tidigare erfarenheter även fast det inte 

görs med samma föremål som ett befintligt spel. Utan navigeringen om given det enda direktivet att 

spelet är ett ”öppen värld”-spel verkar fortfarande bygga på befintliga erfarenheter inom alla 

undergenrer som mest intresserar individen personligen. För att få ett mer relevant resultat som 

skulle kunna ha nytta av att användas i ett spel, skulle en undersökning med en mer preciserad 

undergenre behöva utföras som på t.ex. rollspel eller liknande. Eftersom denna undersökning 

misslyckades med att hitta relationer mellan de olika deltagarna som utforskade på vardera sätt, gör 

det som sagt resultatet svårt att vara applicerbart på ett riktigt spel. Resultatet med att ha identifierat 

de två grupperna samt skillnaden mellan navigering i verkliga livet gentemot i spel är intressant men 

behöver definitivt utvecklas och undersökas närmare. Detta för att veta varför just olika personer 

utforskar som de gör samt om denna information kan användas för att konstruera bättre spel. 

Stora problem kunde identifieras i artefakten. Först och främst det faktum att många respondenter 

inte gick in i del två på vägen. Detta kunde såklart delvis kopplas till mer strategi intresserade personer 

som antagligen hade bättre kontroll över sin etablering i omgivningen. Men egentligen kanske 

undersökningen i bästa fall skulle fokusera på att undersöka just en typ av landmärken i olika 

förhållanden istället för alla på en gång. Mer likt Liszio och Masuch (2016) undersökning som hade 

delvis större skala än denna undersökning men fokuserade på just en typ av navigering åt gången. Det 
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svåra med att minska antalet element på det viset är att behålla immersionen och känslan av att 

fortfarande vara i ett spel. Ett annat större problem med del två av artefakten som blev tydligt var att 

den egentligen inte testade hållpunkter. Detta kan ses i respondent 5 motivering där dessa föremål 

konstateras vara identiska även på håll, vilket går emot själva beskrivningen av vad en hållpunkt är 

vilket är att vara någonting unikt och utstickande i miljön.  

Som många av deltagarna nämnde kändes vägen som går mellan alla scenarion lite nästan tvingande 

att följa. Detta kan ses både under punkt 5.1.1 samt i transkriberingen under appendix A. Artefakten 

skulle därför kanske kunna kännas mer fri om fler navigeringsmöjligheter ges till spelaren, som att ge 

fler val av vart spelaren kan gå i början av testet. Detta problem skulle även kanske kunna förbättras 

genom att ta bort vägen helt och hållet, och enbart fokusera på att använda tornens höjd som 

riktmärke för spelaren. Detta skulle förhoppningsvis också ge bättre svar på frågan vad 

respondenterna tyckte kändes vägledande genom att inga direktiv ges vart som kan eller ska 

utforskas. Eftersom många respondenter i detta fall endast motiverade att vägen kändes tvingande 

gjorde det svaret på frågan icke relevant. Denna väg var i detta fall inte ämnad att analyseras på det 

viset utan mer intressant var tankarna om respondenten kände sig tvingad att gå mot målet de valt 

som t.ex. ett av tornen.  

När det kommer till denna undersökningens trovärdighet finns det ett antal olika orsaker som har 

inverkan på detta. Först och främst är undersökningen utförd på enbart tio personer och att dra 

slutsatser på en så stor grupp som alla personer som spelar spel utefter det är relativt absurt. Dessa 

tio personer som deltog i undersökningen var även inte så fullt olika som först tänkt. Många av de 

deltagande kommer från liknande utbildningar samt har liknande sysselsättningar. Av de deltagande 

är även inte uppläggningen mellan kvinnor och män jämnt, d.v.s. genom att undersökningen utfördes 

på två kvinnor och åtta män. Att sedan dra slutsatser efter endast två individer baserat på kön är 

absurt. Det fanns smärre skillnader mellan vad de deltagande könen gjorde men återigen att dra 

slutsatser utifrån två personer är inte ett klart resultat. Alla deltagande kom också från Sverige vilket 

gör även resultatet mer specifikt för just detta land. Det kan finnas någon koppling mellan landet 

personen kommer ifrån och sättet de navigerar. Speciellt om faktiskt människor i andra länder 

använder mer av sina personliga erfarenheter när de navigerar en miljö, men detta kan inte sägas är 

en klar händelse utan är bara spekulation. För att med full säkerhet kunna säga att resultatet är som 

det är skulle fler undersökningar behöva göras på fler olika människor samt i fler olika länder.    

6.2.1 Etiska och Sociala Aspekter  

Denna undersökning hanterar inte information eller data som kan vara skadligt eller negativt influera 

människor. Ingen genre definierades tydligt för artefakten som kan kopplas till obehag. Inget 

övergripande negativt tema för designenen av artefakten som skulle kunna vara stötande för andra 

kulturer användes.    

6.3 Framtida arbete 

När det kommer till framtida arbeten är det först och främst intressant att göra en mer preciserad 

undersökning där en mer definierad genre valts. I detta fallet för denna undersökning var det många 

influenser från olika genrer av spel som kan haft stor inverkan på det delvis varierande resultatet. 

Detta skulle kunna göras genom att faktiskt lägga till mål för spelaren att utföra som att slåss mot 

något eller liknande. Detta skulle ge mer preciserade data som kanske kan användas i produktionen 
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av ett spel för att designa landmärken. Utöver det är studien egentligen relativt liten med tio deltagare 

och av just dessa kunde två olika grupper av utforskare identifieras. Om ett större omfång 

respondenter skulle få spela scenariot kanske fler olika grupper skulle uppkomma. Dessa grupper kan 

det senare vara intressant att försöka hitta samband mellan personerna som gör dessa val, vilket är 

något denna undersökning misslyckades göra. Utöver detta skulle en större undersökning även kunna 

försöka se om många personer tar höger bara för att ta höger, vilket var något denna undersökning 

inte heller kunde fullt svara på.  

Direkta förändringar i artefaktens utformning skulle också behöva undersökas, som att göra valet av 

att följa fotspåren på mer jämna villkor. Detta skulle kunna göras genom att lägga motivation bakom 

valet av huvudvägen, vilket kan göras genom att lägga något synligt längre bort längs vägen. Del två 

artefakten skulle behöva designas om helt för att faktiskt använda unika hållpunkter. Den design som 

användes till del två i denna undersökning testade egentligen inte hållpunkter inom de tänkta visuella 

förändringarna. Vidare studier om skillnader mellan navigering i verkliga livet gentemot i spel skulle 

också kunna utföras. Är det mindre skillnad t.ex. på hur personer navigerar i VR gentemot den verkliga 

världen och ”vanliga” spel? Samt vad kan denna information användas till? Det finns ett antal olika 

saker som skulle vara intressant att undersöka vidare. 



36 
 

Referenser 

Allegorithmic (2016). Substance Designer 5 (Version 5.6.2), textureringsprogram: PC 

 

Allegorithmic (2016). Substance Painter 2 (Version 2.4.1), textureringsprogram: PC 

 

Autodesk inc. (2015). Maya 2016, Grafiskt 3D program: PC. 

 

Bethesda Game Studios. (2011). The Elder Scrolls V: Skyrim. Datorspel: PC. Rockville: Bethesda 

Softworks LLC.    

 

Dataspelsbranschen. (2010). Dataspel är en folkrörelse – 81 procent spelar i Sverige. 

http://www.dataspelsbranschen.se/nyheter/2010/6/2/dataspel-aer-en-folkroerelse-%E2%80%93-

81-procent-spelar-i-sverige.aspx [2017-07-20]  

 

Darken, R. P., & Sibert, J. L. (1993). A toolset for navigation in virtual environments. Proceedings of 

the 6th annual ACM symposium on User interface software and technology, ss. 157-165. ACM. 

 

Engstrom, S. (2008). Tarturus desert wastland [digital målning]. 

http://sethengstrom.blogspot.se/search/label/Tartarus%20desert%20wastland [2017-05-11]  

 

Epic Games inc (2016). Unreal Engine 4 (Version 4.10), Spelmotor: PC. 

 

Hoeg, T. (2008). The Invisible Hand: Using Level Design Elements to Manipulate Player Choice. 

Magisteruppsats, Digital spelutveckling. Texas, USA: Southern Methodist University. 

 

Interactive Digital Software Association. (2016). 2016 Essential facts about the computer and video 

game industry. http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf [2017-07-20]  

 

Johns, C (2003). Spatial Learning: Cognitive Mapping in Abstract Virtual Environments. Proceedings 

of the 2nd international conference on Computer graphics, virtual Reality, visualisation and 

interaction in Africa, ss. 7-16. ACM.  

 

Licht, M, S. (2003). An Architect's Perspective On Level Design Pre-Production. 

http://www.gamasutra.com/view/feature/131257/an_architects_perspective_on_.php [2017-01-

25] 

 

Liszio, S & Masuch, M. (2016). Lost in Open Worlds: Design Patterns for Player Navigation in Virtual 

Reality Games. Proceedings of the 13th International Conference on Advances in Computer 

Entertainment Technology.  

 

MacManus, F. (2015). Temple of the Mahdi. [digital målning]. 

https://www.pinterest.se/pin/237424211585300743/ [2017-05-11] 

 

http://www.dataspelsbranschen.se/nyheter/2010/6/2/dataspel-aer-en-folkroerelse-%E2%80%93-81-procent-spelar-i-sverige.aspx
http://www.dataspelsbranschen.se/nyheter/2010/6/2/dataspel-aer-en-folkroerelse-%E2%80%93-81-procent-spelar-i-sverige.aspx
http://sethengstrom.blogspot.se/search/label/Tartarus%20desert%20wastland
http://essentialfacts.theesa.com/Essential-Facts-2016.pdf
http://www.gamasutra.com/view/feature/131257/an_architects_perspective_on_.php
https://www.pinterest.se/pin/237424211585300743/


37 
 

Milam, D. & Seif El Nasr, M. (2010). Design Patterns to Guide Player Movement in 3D Games. 

Proceedings of the 5th ACM SIGGRAPH Symposium on Video Games, ss. 37-42. ACM.  

 

Mojang (2011). Minecraft. Datorspel: PC. Stockholm: Mojang AB 

 

Moura, D & Bartram, L. (2014). Investigating Players’ Responses to Wayfinding Cues in 3D Video 

Games. CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, ss. 1513-1518.   

 

Moura, D. & Seif EL Nasr, M. (2014). Design Techniques for Planning Navigational Systems 

in 3-D Video Games. Computers in Entertainment (CIE), 12(2), ss. 1-25. 

Pixologic (2015) Zbrush (Version 4R7), sculpturingsprogram: PC. 

 

Rogers, S. (2009). Everything I Learned About Level Design I Learned from Disneyland [video] 

http://gdcvault.com/play/1305/Everything-I-Learned-About-Level [2017-01-30]  

 

Rockstar North. (2013). Grand Theft Auto V. Datorspel: PlayStation 3. New York: Rockstar Games, 

Inc.  

 

Seif El Nasr, M., Vasilakos, A., Rao, C. & Zupko, J. (2009). Dynamic Intelligent Lighting for Directing 

Visual Attention in Interactive 3-D Scenes. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in 

Games, 1(2), ss. 145-153. 

 

Skype Technologies (2016). Skype, Datorprogram:PC.  

 

Valve Corporation (2004). Half-Life 2. datorspel:PC. Washington: Valve Corporation. 

 

Vinson, G. (1999). Design guidelines for landmarks to support navigation in virtual environments.  In 

Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, ss. 278-285. ACM. 

 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, L. O. (2003). Metodbok för medievetenskap. Malmö: 

Liber AB. 

http://gdcvault.com/play/1305/Everything-I-Learned-About-Level


I 
 

Appendix A Transkriberingar 
 
Respondent Information 

Respondent 1:  

Tillhör testgrupp 2  

Ålder: 23 

Kön: Man 

Sysselsättning: Student  

Utbildning: Teckenspråk Tolk  

Spelar just nu: DAYZ (Överlevnad), Dark Souls 3 (Actionrollspel), Playerunknown´s Battlegrounds 

(Action, Överlevnad) 

Favoritspel: MableStory (MMORPG), Dark Souls (Actionrollspel), Dishonored (Actionäventyr)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: GTA 5(Actionäventyr), MapleStory (MMORPG) 

 

Respondent 2: 

Tillhör testgrupp 1  

Ålder: 25 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Animatör 

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik Animation   

Spelar just nu: Horizon zero dawn (Actionrollspel) 

Favoritspel: Guild Wars 1 (MMORPG), Guild Wars 2 (MMORPG), Journey (Äventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Guild Wars 1 (MMORPG), Guild Wars 2 (MMORPG)  

 

Respondent 3: 

Tillhör testgrupp 2  

Ålder: 27 

Kön: Man 

Sysselsättning: Arbetar fulltid 

Utbildning: Tekniker 
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Spelar just nu: World of Warcraft (MMORPG), Diablo 3(Rollspel), Zelda breath of the wild 

(Actionäventyr) 

Favoritspel: World of Warcraft (MMORPG), Warcraft 3 (Strategi), Age of Empire 2 (Strategi) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Zelda breath of the wild (Actionäventyr) 

 

 

Respondent 4: 

Tillhör testgrupp 1  

Ålder: 25 

Kön: Man 

Sysselsättning: Ny examinerad student, Jobbar fulltid 

Utbildning: Speldesign 

Spelar just nu: League of Legends (MOBA), Heroes of the storm (MOBA), Hearthstone 

(Samlarkortspel) 

Favoritspel: Diablo 2 (Rollspel), Zelda Ocarina of time (Actionäventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Zelda Ocarina of time (Actionäventyr), World of Warcraft 

(MMORPG) 

 

Respondent 5: 

Tillhör testgrupp 2  

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Sysselsättning: Arbetslös 

Utbildning: Spelutveckling  

Spelar just nu: Undertale (Äventyr), The Sims 3 (Strategi), The Witness (Pusselspel)  

Favoritspel: The Witcher 3 (Rollspel), Portal 2 (Pusselspel)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Assassins Creed (Actionäventyr), Minecraft (Äventyr), 

Don´t starve (Överlevnad), Skyrim (Actionäventyr, Rollspel) 

 

Respondent 6: 

Tillhör testgrupp 1  

Ålder: 23 
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Kön: Man 

Sysselsättning: Tekniker  

Utbildning: Ingenjör  

Spelar just nu: The last of us (Actionäventyr, Överlevnad), Fallout 4 (Actionäventyr, Rollspel) 

Favoritspel: Fallout 3 (Actionäventyr, Rollspel), Assassins creed 2 (Actionäventyr), The Witcher 3 

(Rollspel) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Assassins Creed (Actionäventyr), Skyrim (Actionäventyr, 

Rollspel) 

 

Respondent 7: 

Tillhör testgrupp 2  

Ålder: 24 

Kön: Man 

Sysselsättning: Studerar 

Utbildning: Ljud design 

Spelar just nu: Primal Carnage (Förstapersonsskjutare), Counter strike global offensive 

(Förstapersonsskjutare), Little nightmares (Pusselspel)  

Favoritspel: Minecraft (Äventyr) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: Minecraft (Äventyr) 

 

Respondent 8: 

Tillhör testgrupp 1  

Ålder: 30 

Kön: Man 

Sysselsättning: Spelutvecklare  

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik Animation  

Spelar just nu: Diablo 3(Rollspel), League of Legends (MOBA), Gigantic (MOBA) 

Favoritspel: Mass Effect (Actionäventyr, Rollspel) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: The Witcher 3 (Rollspel) 

 

Respondent 9: 

Tillhör testgrupp 2 
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Ålder: 24 

Kön: Man 

Sysselsättning: Musik-kompositör, producent och ljuddesigner 

Utbildning: Musikproduktion och Ljuddesign 

Spelar just nu: GTA 5(Actionäventyr), Prey (Förstapersonsskjutare) 

Favoritspel: Fable 1 (Action, Äventyr, Rollspel)  

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat:  Bioshock (Förstapersonsskjutare), GTA 5(Actionäventyr) 

 

Respondent 10: 

Tillhör testgrupp 1 

Ålder: 23 

Kön: Man 

Sysselsättning: Student 

Utbildning: Datorspelsutveckling-Grafik 

Spelar just nu: League of Legends (MOBA), Cities skyline (Strategi)  

Favoritspel: Dishonored (Actionäventyr), Hotline Miami (Action), Company Of Heroes 2 (Strategi) 

Öppen värld-spel brukar spela/har spelat: The elder scrolls: Oblivion (Actionäventyr, Rollspel) 
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Respondent 1  
 
Transkriberingen är sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fet stil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Är du redo? 

- Yes! 

- Då är det bara att klicka på iconen.  

-  Ojj jäklar vad högt det var! (tittar på tornen) Det påminner lite om Shadow of the Colossus. 

- With the big and nothing? 

- Ja precis! Ser ut att vara någon form av lavasten eller vad kallar man det? 

- Ja precis det var något sådant jag tänkte när jag gjorde den.  

- Undrar om man kan springa eller något.  

- Tyvärr finns det ingen knapp för det, jag försökte hitta en men blev tillslut inte så.  

- Du vilken skala! Känns lite som Darksouls, som att något typ skall hoppa ut och attackera en liksom.  

- Ingenting kommer att attackera dig, eller kanske jag bara skojar och detta egentligen är en 

”horror” grej. 

- Jo men eller hur. Jäklar vad ska man säga, mer dimma det är här nere. OHH! Ser nästan ut som 

Silent Hill nu. (Dimman han syftar på är en rökeffekt, inne i tornen lägger den sig tjock runt kanter 

vilket gör att det känns fuktigt och kallt i mörkret).  

- Det är en två effekter som jobbar med ljuset. Där det är mörkt blir det liksom samlat och tjockt.  

- Ahh ok ok. Den gör liksom att allt känns ännu större än vad det är. Oj det är fan ännu mer! Jag 

tänkte att det bara var de här två jag.  

- No no no it´s a bit more.  

- Fan vilken hög kvalité det är på texturen.  



VI 
 

- Jag använde en teknik so kallas ”layered materials”. Det använder sig typ av tileande material 

som jag maskar i motorn, vilket gör att man kan ha en hög kvalité.  

- Kan man hoppa upp på saker? 

- Kanske du får pröva. 

- Aww man, jag ville ju klättra upp i det här tornet (det trasiga) men det gick ju inte.  

- I´m sorry. 

- Ok men då går vi vidare.  

- Yes kör på. 

- När jag ser att det är en väg så här känner jag att nä nu ska gå åt ett annat håll. Är det någon form 

av staty där borta? 

- It´s something.  

-  Jag såg de när jag var där borta först (pekar på nya tornet) men jag tänkt att, ähh tar det sen kollar 

det där först (pekar på gamla tornet).  

- Yes  yes. Man brukar ju liksom söka av områden i sektioner liksom. 

- Jo men precis, tänk om man skulle missa någon ” hidden collectible” eller något. Öhmmm. Nu skall 

vi se (stannar efter vägen och kollar på de två statyerna). Ta den här först (den staty som står efter 

vägen) den verkar närmast. Den påminner om uhmm fast nä, jag tänkte att det var en hoodie först 

jag men det är det ju inte. Den har ju ett ansikte.  

- Designen på de kommer ifrån en konstnär som hade ritat en riktigt häfftig miljö som jag tyckte 

om.  

- Ojj ojj! Nu känns som jag skall jaga någon här (följer fotspåren). Vad hände sedan? Hoppade han 

härifrån eller något?  

- Ingen aning vart han tog vägen sedan.    

- Trodde jag skulle hitta något coolt här (slutet av fotspåren).  

- Tyvärr inget här. OK där är testet egentligen slut. Du har kommit till den position där det inte 

finns mer att utforska. Du får gärna fortsätta utforska om du vill men du har sett allt som finns i 

miljön. För att avsluta klicka alt och F4.    

- Ok. Fett! 

- Yes perfekt! Ok lite efter frågor då. Vad tror du först och främst denna undersökning egentligen 

handlar om? 

- Tja… det kanske var typ att, kolla vad en helt ny spelare egentligen går och gör först, även om man 

designar torn och liknande vad väljer man att gå först till. Att se vad som är mest intressant typ.  

- Haha yes du har rätt. Det typ det som det hela handlar om. En följdfråga på det är om det tyckte 

det kändes vägledande? Kändes det nästan som man var tvungen att gå till de här ställena?  
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- Ja… det var ju så här att just för att jag såg vägen och det är bara en väg rakt fram så kommer jag 

följa vägen självklart för det är tänkt så liksom. Men ja man går ju ifrån vägen för att kolla och 

utforska innan man fortsätter vidare. Man går ju inte bara som på en safari.  

- Har du någon tanke om varför vissa grejer kändes mer dragande än andra? Liksom vilken ordning 

du gick till saker.    

- Först och främst är det ju det man tycker är fränt att utforska men sen är det ju också vad som är 

närmast, för jag kommer ju ändå att utforska allt så då tar jag det som är närmast så sparar jag tid.  

- Du följde lite av den designade vägen, för du sa ju det när du gissade på vad det handlar om men. 

Det handlar ju om designen bakom en teknik som kallas landmärken. Och teorin bakom 

landmärken är sammanfogat med något som kalls kognitiva kartor, som är en psykologiskteori om 

hur vi navigerar vår vardag. Som när jag ska gå till affären tänker jag mig inte en ”Google karta” 

liksom utan det är mer av ett nodnätverk utav olika föremål. Som till exempel att jag går på den 

här vägen tills jag kommer till det här så vet jag när jag skall svänga liksom. Det är väldigt många 

olika visuella influenser. Det finns en del definierade faktorer och min teori var då att man kan 

designa föremål för att de skall väljas i en viss ordning. Två av de tre valen gjorde du efter 

designen. Vilket är att först ta det nya tornet och sedan följa fotspåren.  

- Ahh ok. Ja det känns konstigt att skippa fotspåren för det är ju verkligen så här att någonting 

kommer att vara här bak. Men så var det ingenting så jag bara what the fuck! Då kände jag mig 

lurad. 

- Men det är just valet av att följa grejor som är intressant här. Inte så mycket vart de leder. Utan 

att folk ofta inte vill missa något utan man går till något som är nytt.  

Jag har inte så mycket mer att säga men jag vill bara fråga om du kan tänka dig varför uhm.. igen 

lite jag fråga innan men varför du tog det högra (nya) tornet över det vänstra (gamla)? Det mörka 

mot det ljusa liksom. 

- Ja uhm… jag vet inte kan jag öppna och kolla igen? 

- Visst. 

- Det stämmer ja den ena är ljusare och den andra mörkare. Men börjar man inte till höger? Vänta 

jag startar om. Nä man startar till och med lite mer till vänster. Men jag vet inte om jag gjorde något 

val på grund av hur de ser ut designvis så. Jag tror det var för att jag kollade runt på marken och 

sanden och hamnade höger om vägen. Då blev det så att den skall jag också kolla (pekar på gamla 

tornet) men jag går hit först (pekar på nya tornet). 

- Men yes. Det är allt som är med i undersökningen. Nu skall du bara få svara på en mindre enkät. 

- Ahh ok. 

  



VIII 
 

Respondent 2 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

-Ok. Det första jag tänker på är att det är en öken of course. Jag tror att det är någon som har varit 

här det är obviously en stig, jag tror att det är en bil eller någonting som har kört, folk som har gått 

här. Sen så ser jag två coola torn och jag tänker så här ruiner eller någonting. Den ena verkar så här 

old och den andra är nya och båda två är fancy pancy med detaljer I like that. Så gillar jag att det är 

lite röd sand och blå himmel. Det är typ, jag tänkte på det är väll lite så här droppar eller någonting i 

sanden men jag var osäker. Det är lite svart på sidan här är det stenar eller….. ja det är det nog.   

- Det skall vara någon typ av vulkansten eller något.  

- Ja. Verkar lite farligt. Är jag typ på en annan planet eller är jag i öknen på jorden? I don´t know. Det 

känns stort liksom. Det känns så att om jag skulle gå ut där (pekar bort ifrån vägen) så skulle jag gå 

vilse, direkt. Och där borta är det typ någonting (ser en staty längre bort).  

- Du får gärna också gå till någon av tornen. 

- Får jag det? 

- Ja det är inga problem. 

- Jag trodde det var osynliga murar eller någonting.  

- Nej nej. Det är ”openworld” så gå dit du känner att gå bara.    

- Ok cool. Ohh my god! Ok. Den är gjord av sten. Jag älskar de här stora valven, valvdörrarna och att 

de är lite så här sneda. Man får den här episka känslan.   

- Thank you. 

- En cool stor sal. Nu känns det så här, ja men episkt typ. Och jag gick ju till det äldre tornet då först. 

- Vet du varför du ville gå till det tornet först? 

- Jag vet faktiskt inte. Den kändes mer episk på något sätt. Jag ville utforska den här först det kanske 

hade gömt sig skatter någon stans. I don´t know. Men ok så nu springer jag till det nya tornet. Jag är 

fett nyfiken på vad det är som sticker upp där borta. Jag undrar om den stora gyllene saken högst 
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upp där är någon balkong eller något. Den här har också stora valv och sånt så den här är ju någon 

moden tappning. Den ser lite old ut ändå. Det är nog en mer modern tappning utav ”the old tower”.  

- Så mer hel kanske, mer välbehållen?  

- Ja. Här inne var det mer sand. Det har gått tid här också. That´s cool. Jag gillar att det känns lite så 

här amen luften känns tjock typ för att det är…. 

- Dimmigt liksom? 

- Ja. Ok nu är jag oj då där va en skugga, nu är jag på väg till de trojanska hästarna. Nä jag vet inte 

vad det är, ugglor? Ok jag går tillbaka till stigen. That makes sense. Nää det är gubbar. Ok någon är 

ute i tjottahejti och någon är vid stigen. Och det är typ. Fett ledsen. En fett ledsen säl, i munkkåpa. 

Åhh nej, han har typ jätte ont i magen. Ok jag går till den andra jag vill se om det är samma. Han är i 

alla fall vänd mot den lite nyare eller helar, den mer shiny. Den här är också ledsen. Men han tittar 

på den här åhh gud vilken snygg screenshot det här hade vart. Ok är han vänd mot det äldre tornet 

då? Ja det kanske han är. Ja det är den! Ok mystery, It´s a mystery!  

- What can it be? 

- Ok nu fortsätter jag på stigen och så är det någon kloss grej här. Det är nog antagligen bitar från 

något av tornen tänker jag.  Mmmhmm. It spiked my interest. Och nu går det att springa runt här 

åhh nice.      

- Så tar det slut bara där liksom.  

- Yay! 

- Det är typ hela grejen liksom så. 

- Missade jag någonting? 

-  Du får gå och kolla mer, du missade en sak egentligen. Men det har liksom inte super mycket 

med det att göra.   

- Jag gissar på att det var någonting med stenarna kanske? 

- Lite grann typ. Det går ett par fotspår under dig nu pretty much.  

- Ohh my god! Jag missade det helt och hållet. Men det gör det ju. 

- Men som sagt det är bara att gå runt att kolla mer om du vill men det finns egentligen inte så 

mycket mer att utforska vid det här laget. Sedan är det bara att alt f4 för att unreal är bra. 

Vänsterklicka på fönstret först bara. 

- Ohh my god det kom en boll! 

- Yes det är bara basic grejor som finns kvar.  

- Ahh! Ok nu kan jag stänga. 

- Yes! Så vad tror du att det var om egentligen liksom?   

- Jag tänker i alla fall att det tillhör någonting ehh, att det är någon story bakom det i alla fall. Och 

att, att de här pelarna kanske är… jag vet inte. Antingen två kloster eller någonting eller om de utgör 

utkikstorn i början för någonting större typ. Ehh och den ena har ju gått, gått illa åt på an det såg ut 

som om de var byggda samtidigt var ju den ena typ, fått stryk alltså det har kanske bombats eller… 
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- Invaderats? 

- Ja men någonting sådant. Ja den har ju skadats på något sätt. Ehh och den stigen som man gick på 

gick emellan de där två munkar statyerna först men så det har gått lite tid då så stigen har skiftat. 

Och obviusly används den för det fanns hjulspår på den. Hmm sen men mitt första intryck var att det 

kanske var ett äldre torn eller ett nyare torn. Och jag tror att jag tänkte på det för att den ena var 

shady och den andra som var lite äldre. Och om det är fallet så ehh.. tror jag att det var två 

rivaliserande kloster eller någonting. Jag fick i alla fall känslan att det var någon form av kloster, 

någon form av munkaktigt typ.   

- Så något religiöst mässigt alltså?  

- Ja men så det var så här höga torn som går upp mot himlen och sen var det de här sälarna i kåpor 

och… men de är lite så här creepy för att de såg ledsna ut och allting är så himla öppet, så man 

tänker att någonting fucky is gonna happen. Så ja. 

- Egentligen så är ju min undersökning inte om story. Utan det är om vägledning i ”open world” -

spel så att säga. Så egentligen är det om hur man skall kunna liksom designa föremål för att de på 

något vis kanske kunna vägleda spelare. Det var väldigt liksom så som jag har designat som min 

teori går gick du inte som den vägen jag hade tänkt.  

- Hehe gjorde jag inte?   

- Nej men det är ju så att det skall antingen funka eller inte. Men kändes det så att det var liksom 

att jag måste gå någon stans eller är det någonting annat?   

- Jag kände att, stigen visade ”obviusly” vart jag skulle. Det känns som en självklarhet. Ehm… och de 

här tornen jag vet inte de kändes, när jag gick på stigen kändes det som de var så himla långt bort 

och det sluttade ned så på sidorna så då ville jag inte ens utmana ödet att gå förbi de. För jag trodde, 

jag förutsatte att det skulle vara ehh… vad heter det… osynliga väggar där men just för att det är en 

undersökning och vi har inte haft så mycket tid jag menar för jag tänkte liksom att det va men det är 

typ någon form av… ja jag vet inte, ja det var mer avancerat än jag tänkt mig. För annars hade jag 

nog sprungit dit och tittat lite direkt tror jag. Men ja, och sen så vill jag ju följa stigen då för att öknen 

och att gå rakt ut det kändes läskigt. 

- Utifall man tappar bort sig eller? 

- Ja men precis. Så jag ville ju tillbaka till stigen och sen så tog jag ju också samma väg som jag gick in 

i tornen som jag gick ut för att kunna hitta tillbaka typ.  

- Ja, precis. Liksom själva tanken bakom är att designa olika visuella grejor så att det skall se om 

det har någon stor skillnad på typ vad man väljer för någonting. Så här långt verkar det som 

väldigt många bara tar höger bara för att man tar höger, om du förstår vad jag menar? 

- Ja. Undrar varför? Har du testat att spelaren får börja i slutet av banan? 

- Nej det har jag inte gjort faktiskt.  

- Så att höger blir det nya tornet istället. 

- Jaha! Jag har en flippad version. Så det är två test med att halva gruppen får ena hållet och den 

andra får andra.  

- Jaha du har det? Och alla går åt höger?  
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- Så här långt har alla gått höger.  

- Spännande. Det är coolt.  

- Men ja.  

- Det var det? 

- Ja jag har inte så mycket mer att fråga än det. Jag tror jag fick svar på mera när du gick på det 

mesta.  

- Men va bra. 
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Respondent 3 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Ja, jag börjar gå framåt här längs vägen. Det känns tryggt. Nu skall jag nog ändå kolla mig runt lite 

så att jag inte missar någonting bakåt det var en lite backe där, nej där var det bara öken och tråkigt. 

- Det finns inga ”bounderys” så du får gå vart du vill. 

- Ja. Jag kanske kollar in en sån här byggnad den ser ju lite läcker ut, kanske finns någon liten skatt 

där inne. Ser ut som någons slags ruiner men den här var mer hel. Jag går in här och kollar om det 

finns något roligt. Nä… bara sand mycket sand, det kanske finns någon liten dörr man kan gå upp i 

ska kika eller någon stege. Så man kan få lite, så man kan få komma upp lite och få lite utsikt över 

landskapet. 

- Jag vet inte kanske. 

- Kanske. Nej inte här vi, ojj jag skall bara tabba ur, allow, så. Nej, där är vägen var det där jag kom 

ifrån? Nej det kan det inte ha varit. Det är en staty där borta. Den här verkar inte gå att gå upp i om 

jag inte skall leta jätte länge, men det är tråkigt att stanna kvar. Jag testar nästa byggnad och kikar 

där inne så jag inte missar någonting där heller. Det kanske finns någon, jag vet inte hur högt man 

kan hoppa. Jo ganska högt. Kanske kan hoppa upp på någon sten så man kan kolla om man kan se 

någon stad eller någonting. Jag kan kasta någon boll också.  

- Det är lite av en extra grej.  

- Mhmm. Vad är det en tennisboll? Vad roligt, då kan man studsa den på olika grejor. Kanske kan 

skjuta ned någonting om det finns något. Nej, jag går in och kikar om det finns någon liten, någon 

liten gömma här inne då. Nej det ser lite tomt ut. Tror jag skiter i de här byggnaderna faktiskt. Jag 

har nog tröttnat på de. Jag såg en staty lite längre bort också. Ska gå och kika in den. Jag kör lite 

”offroad” nu så man kan kanske. 

- För du redan vet vad sakerna var? 

- Nej men vägen känns tråkig nu. Det känns som man kan hitta fler roliga grejor ”offroad” som man 

säger. Det var bara en staty det var inte så mycket mer. Ska se om man kan kasta en boll i huvudet 

på den. Går nästan. Får kolla in den här statyn (den som inte står efter vägen) så det inte står 
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världens guldkista. Nej den ser lika dan ut. Nej, vi fortsätter. Det verkar inte som om det blir natt än i 

alla fall så. Fortsätter att gå upp på kullar så man kan kolla runt lite, så att jag kan se. De här två 

(pekar på tornen) är bra landmärken i alla fall utifall man går vilse. Här är det fotspår, det är 

spännande. Kanske följer de lite, eller tar de slut här? Nej de verkar ta slut. Ja, jag följer vägen fast 

jag går inte på vägen. Jag tänker det kan ju komma någon liten, tänkt så kommer det någon liten 

ilsken trupp och går på vägen. Och andra sidan kan det vara någonting som gömmer sig i sanden 

också. Nej där tar vägen slut.  

- Yes och det är slutet av banan liksom. Du har gått och utforskat allt som finns. Du får gärna gå 

runt och kolla mer om du känner för det, men det finns inget nytt liksom att utforska. Så när du 

vill stänga av är det bara att trycka alt F4 eftersom det finns ingen knapp.  

- Då skall ska jag bara kasta lite bollar. 

- Det roligaste med hela grejen liksom? 

- Ja man kan kasta ganska många ganska snabbt. Ja nej då stänger vi an den här då, så. 

- Yes. Så lite efterfrågor liksom, vad tror du först och främst den här undersökningen handlar om 

liksom? 

- Uhmmm... bra fråga. Kanske någon generell undersökning vad man som spelare kollar efter först 

när man in i ett okänt rum. 

- Ja det är pretty much ungefär så det är om. Så undersökningen är om landmärkes navigering i 

”open world”-spel som det heter. Och jag ville se om olika liksom design grejor kan ändra i vad 

man först går till. Som i början när du valde tornet så är det ett som är nytt och ett som är 

gammalt, vad går man först till? Så en följdfråga på det då kändes det som man var tvingad att gå 

någon stans? 

- Nej inte tvingad men i alla fall jag man tar ju vägen känns ju säker att följa först. Så det är väll den 

man går efter först sen när man börjar känna sig bekväm så vågar man ju utforska lite när man 

märker att det inte är något som händer på vägen.  

- Nej exakt. 

- Då kickar nyfikenheten in. Nej men annars så var man ju inte tvingad. Det var ju öppen öken såg 

man ju när man kom upp på lite kullar och så där så då var det bara att… 

- Då går man till det man ser liksom? 

- Då går man vart man vill precis, statyerna och tornen. Och sen kolla vart vägen leder vidare.   

- Yes. Så lite mer motivations grejor liksom, du gick ju till det nya tornet först när du var ute och 

gick. Har du någon tanke om varför du valde just det högra tornet först? 

- Ja det kändes mer tryggt och säkert, rent spontant. Och sen i eftertanke kan man ju tänka att det är 

det gamla tornet kan rasa in eller det kan vara något. Ja nämen sen kanske att skulle det kunna vara 

någon liten, om det var någon NPC eller annan spelare som håller till i det nya tornet kan man ju 

tänka, kanske någon grupp eller någonting. Om jag var i en grupp så skulle jag hålla till i det nya 

tornet, så då kollar jag där först. 

- Uhmm… Så det finns liksom en tänkt väg som man skall gå, eller som en teori om vart det här 

skulle gå om det skulle funka. Du gick ju först till det nya tornet som skall vara mer dragande enligt 
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de teorier jag har baserat det på. Och sedan så gick du inte som det är tänkt men det är lite så 

här... det är ju inte fel det utan det är ju liksom ett test för att se om det funkar. Men det skulle va, 

statyerna är där för att kolla det är mer intressant att gå till något som är fristående gentemot det 

andra liksom. Men det är väldigt svårt att mäta för att först av allting går många till det som är 

närmast liksom, man vill spara tid. Det är lite svårt att komma in i det liksom. Men sedan följde du 

fotspåren. Vet du varför du skulle följa fotspåren istället för att bara fortsätta efter huvudvägen? 

- Nja jag vet inte, jag letar ju lite efter action så man kunde kanske stöta på någon annan. Det är väll 

det.  

- Du har ju inget riktigt ”defined quest” så att säga. Så då letar man ju efter någonting att göra 

kanske. 

- Letar efter syfte. Till exempel man kunde hitta någon som kan svara på varför det ser ut som det 

gör eller vad som helst.  

- Mmmmm ja. Det var allt. 

- Ahh ok. 
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Respondent 4 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Ok jag bara drar igång då och kör? 

- Ja det är bara att köra på. 

- Så jag ser en väg så då vill jag ju följa den. Och jag ser… vad är det här (kollar på svart sten vid 

vägkanten)? Antar att det är bara så där jag vet inte. Jag såg att eller att grejen var att när såg att jag 

tänkte att det var någonting speciellt här (pekar på stenarna från tidigare). Så tänkte jag att jag vill 

kolla vad det är men när jag såg att det var mer där borta så tänkte jag jaha men då är det säkert 

inget speciellt alltså så då skit i det liksom. Spelar du in det här förresten eller? 

- Yes jag spelar in det i transkriberings syfte.  

- Ehh… jag sa ju att jag ville följa vägen men man blir ju lite nyfiken på att gå in här (tittar på nya 

tornet). Jag tror att jag blev nyfiken mest när jag såg att det var en stor sal här inne liksom så jag vill 

se vad som finns här.  

- Varför gick du åt just det hållet först? 

- Ehh… det var nog för att jag såg ingången hit först tror jag, inte helt säker men det kändes som jag 

ville gå in hit först. Ja antagligen för att jag såg det först. Jag är inte helt hundra. Ehhmmm... det 

fanns ju inget här inne.  

- Tyvärr. 

- Ska kika lite för att se om det är någonting utanför bara. Jag vill ju ta mig upp! Vafan är det här?  

- Det är lite av en ”tease”. 

- Aja. Nej ok jag nu vet inte jag alltså hade jag spelad det här som om det här vart i ett spel så hade 

jag nog velat utforskat ganska mycket. Men nu så känner jag att jag vill gå vidare eller vad man skall 

säga. Vafan? Ja jag trodde jag kom ut på andra sidan men det blev fel. Uppenbarligen ser jag de här 

(pekar på statyerna) men jag vill kika lite här (pekar på gamla tornet) först bara. Ska jag se om det 

finns en väg upp här. Kan man springa snabbare med shift? 
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-  Tyvärr inte. Jag försökte sätta upp det men jag hittade inte hur det funka.  

- Nämen titta här (ser stenblock som ramlat av gamla tornet). Här fanns det ju grejor att kika på. Mer 

sten. Så den här håller på att gå sönder, det gjorde den andra också kanske men den här verkar va 

lite mer trasig. Är det intressant för dig att få reda på storyn varför jag tror det har hänt skit eller är 

det bara just det jag går du tänker på? 

- Det är inte intressant att du berättar om någon ” environmental storytelling”. Utan det är för 

som du sa det du gör är intressant.  

- Men då så. Då börjar jag gå lite mot de här stenarna som jag såg här borta. Men… vart tog vägen 

vägen? Är den här? Här ja. Vänta var det någonting här (ser skuggan kastad från ett av tornen) också 

eller? Nej. Alltså jag tänker att jag går till den här (ensamstående statyn) den andra är ju ändå efter 

vägen så jag vill se den här, jag kommer ju ändå gå till den sedan. Den kikar ju uppenbarligen mot dit 

(mot nya tornet) undrar om du har gjort något speciellt. Om du har gjort något pusselaktigt här. Den 

pekar ju mot den där (statyn efter vägen mot gamla tornet), ja men visst gör den det. Hmmm. Först 

ska vi se vad man kan göra och sen ska vi se vad man kan se. Ja men jag tänker att alltså om det jag 

gör nu är att jag letar lite efter någonting ”pussligt”. Som ehh well. Men liksom någonting som för 

det känns liksom, som sagt hade jag sett det här i ett spel så hade jag tänkt att någonting kan man 

göra den här tittar mot den, den här tittar mot den, det känns som jag borde kunna göra någonting 

här med det hela. Men kanske att de här fotstegen leder mig någonstans där jag får något vidare 

svar, där tar de slut.  

- Kanske inte. 

- Jag vill bara kika, jag går ut här för att se om det finns fotspåren som var osynliga och sen kom 

tillbaka. Ehh… vi skall inte hoppa ned här antar jag? 

- Det blir lite jobbigt om du hoppar ned, då får du gå från början igen sen.  

- Jag tänker mig att jag vill bara gå upp här (en sanddyn) för att se om jag kan se någonting lite här 

uppifrån.  

- Efter något mer mål eller? 

- Ja det eller någon mer ledtråd. För jag tänker mig att det är liksom, jag vill ju lösa ett pussel här 

ändå liksom så jag vill hitta någonting som jag kan lösa. Men det känns inte som att det är det.  

- Nej men där har du egentligen kommit slutet av testet. Så du har sett allting som finns i miljön, 

du får gå omkring och kolla mer om du vill men det finns egentligen ingenting mer att kolla på. 

Och när du vill stänga av är det bara att trycka alt F4.   

- Men då fanns det ingenting.  

- Så, ja. Så den första följdfrågan jag vill ställa är vad tror du den här undersökningen är om?  

- Vad den här undersökningen handlar om eller? 

- Om du skulle gissas liksom.  

- Jag antar att det handlar om hur man drar folk åt olika ställen eller åt olika intressepunkter. Ehh 

möjligtvis dock liksom, alltså i en öppen värld hur får man folk att gå till olika ställen för att kanske 

för att bygga upp det på rätt sätt. Eller bara för att helt enkelt få folk att gå till ställen som är 

intressanta liksom.  
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- Ja, det är pretty much det som det handlar om. Så det handlar om landmärken och en teori som 

jag ville testa om man kan designa landmärken för att liksom kunna få de att tas i en viss ordning 

beroende på hur de ser ut över en annan. För nu är det liksom två val hela tiden och får se om 

man kan få ett konsi.. konsi.. vad ska man säga konsistent val? 

- Konsekvent val? 

- Ja konsekvent val av samma sak. Så, det är tänkt som ett subtilt sätt att vägleda spelaren. Istället 

för så här pilar och grejs, om du förstår vad jag menar. Men då en fråga till, kändes det som 

vägledande som man nästan var tvungen att gå någon stans? 

- Alltså jag följer ju vägen uppenbarligen liksom. Det gör jag ju. Och det kändes som jag ska följa 

vägen men kika runt lite eller vad man ska säga, men att huvudmålet kändes som att gå längsmed 

vägen. Men sen så jag menar jag gick ju runt lite här och där kollade, men jag kände mig ganska på 

något sätt tvingad, eller inte tvingad men ändå liksom att om jag vill ta mig vidare följ den här vägen 

liksom. Kände jag väll.  

- Som att det är ”the main quest” eller vad man skall säga? 

- Ja men precis progress är längsmed den här vägen.  

- Tyckte du vissa grejor kändes mer dragande än andra? För du gick till exempel till vänster först 

(mot nya tornet) jag frågade dig då varför du gick vänster men. 

- Jag visste inte riktigt varför jag gick dit. Jag vet inte riktigt om det kanske var högre och så, men jag 

vet faktiskt inte riktigt varför jag gick dit först om jag ska vara ärlig. Det som jag sa då var ju att jag 

trodde att jag såg det först men det behöver inte vara anledningen liksom.  

- Det är svårt att säga liksom. Jag kan ju säga det att många andra har svårt att säga varför man går 

dit man går. Det är ju liksom intresse eller vad man skall säga. Mmm… Det är typ alla frågor jag har 

att fråga tror jag. Du får gärna också svara på varför du följde fotspåren istället för att fortsätta på 

vägen tills den tar slut. 

- Så varför jag följde fotspåren? 

- Ja. 

- Då när jag var där så letade jag efter, alltså jag tänkte ju att allting var ett pussel så jag ville leta 

efter nästa pusselbit. Och då så längs med en väg så finns det fotspår som leder ut, så känns det ju 

ganska klassiskt att då finns det någonting som kommer där liksom som någon ledtråd eller 

någonting som man kan få ut därifrån. Som jag letade efter. Det var därför som jag följde de.  

- Ja, som sagt det är inte så mycket mer. Du skall bara få svara på den där enkäten sen så är det 

klart.  

- ”Sniceigt”!   
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Respondent 5 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Ok. Ja det verkar ju vara åt det här hållet.  

- Som sagt det är helt ”open” så du får gå vart du vill och kolla på vad du vill.  

- Ja jag känner för att det är typ så här vikar på sidan så känns det som att det inte är menat att man 

ska gå till den. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det känns som man kommer att falla ned någon 

stans. De här byggnaderna ser ju spännande ut men det ser också ganska tomt ut. Och det känns 

inte som det är så stor idé att gå dit eftersom det inte kommer att vara någonting.  

- Men om du skulle gå till något av de, vart skulle då gå liksom? 

- Antagligen till den här (pekar på nya tornet) den var mindre förfallen, för det känns som det händer 

någonting där borta.  

- Jag ser att du liksom stannar och går och kollar tillbaka på den andra (kollar på de två statyerna).   

- Ja, jag försöker överväga om de såg lika dana ut. Vilket jag tycker att de gör. Här är det ju någon 

som har gått tidigare, då kanske det finns någonting här (hittar fotspåren). Det finns liksom ingenting 

att ta sikte mot (efter att fotspåren tagit slut) så det känns inte som man skall gå åt det hållet, man 

vet inte riktigt hur länge man får gå liksom så här utan att det händer någonting.  

- Men det är allt faktiskt. Det är så kort bara. Men så lite följdfrågor, först att börja med vad tror 

du att det handlar om liksom?    

- Det känns som någon slags så här äventyrs uhm, upptäckande spel. Det känns som det bör gömma 

sig fiender här någon stans, ja och att man är någon slags upptäckare av något slag för annars skulle 

man inte vara ute i ingenstans.  

- Så undersökningen är om landmärken och typ… jag vill prova en teori om man kan typ designa de 

visuellt på något vis för att man ska få en ”consistent” för att få folk att gå mot de först. Så det var 

därför jag fråga om du skulle gått till ett torn, vilket skulle du gått till? Och då valde du det nya. 

Och du gick ju och kollade fram och tillbaka mellan de här statyerna också liksom. Men du gick till 

den som var efter vägen. Varför valde du just den som var efter vägen? 
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- Eftersom jag redan följde vägen sen såg de ut att va likadana. Hade de nog sett olika ut hade jag 

nog velat gått till den andra för att kolla närmare på den. Men nu så kändes det ok den här är liksom 

samma sorts staty men på flera ställen. Så då kändes det inte som så stor idé att gå, alltså avvika från 

vägen för att titta på den andra.  

- Och i slutet så valde du att följa efter fotspåren istället för att fortsätta på huvudvägen. Varför 

tror du att du svängde av? 

- Det såg mer spännande ut att följa fotstegen som gick av från den här liksom vägen med hjulspåren 

och allting. Och ja men det kändes som att där skulle det vara mer spännande saker som händer än 

att bara fortsätta följa vägen som jag hade gjort innan.  

- Ahh ok. Tyckte du att du nästan var tvunget att gå någonstans någon gång? 

- Nja inte direkt, alltså där i början när det var så här diken på sidan så kändes det verkligen som det 

inte var meningen att man skulle gå bort från vägen, för att man såg inte rikta ända ner om man inte 

gick närmare. Så det kändes som nää men det kan vara botten eller faror där nere, så där kändes det 

som det inte var meningen att man skulle gå annat än längs vägen. Och sen den här statyn som stod 

vid vägen känns som det var liksom mer naturligt att gå förbi den, eftersom att den var vid vägen. 

- Det sparar liksom tid eftersom man ändå var på väg ditåt liksom? 

- Ja men precis.  

- Uhm… Jag har inte super mycket mer att säga, det är lite snabbt om jag skulle förklara. Så det är 

tänkt att man ska gå till det nya tornet först liksom, för att det ska vara någon enligt de här 

principerna som egentligen är arkitekt principer. Så ska det vara mer, eller min teori var att det 

skulle vara mer… vad ska man säga… jag kommer inte på ett bra ord men det ska vara mer 

attraherande att gå till de nya. Och sen den andra grejen så ska det vara ett test om det är mer 

intressant att gå till någonting som är fristående över någonting annat. Och den sista är bara att 

introducera någonting nytt i en väg för att se om alla tar den. Men det var allt annars.  
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Respondent 6 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Hur styr jag? 

- Det är WASD. 

- Ahh ok jag kör ju bara på konsol. Då ska vi se. Jag måste kolla, det är det första jag gör (kollar 

bakom startpositionen). Man ser de uppenbara grejorna som man ska gå till och då ser man att åt 

andra hållet tar det antagligen slut, men då måste man gå dit och kolla ändå utifall det finns 

någonting där.  

- Man vill ju inte missa någonting. 

-Nej precis. Nu blir det ju svårt då om man ska… välja det avhuggna tornet eller det tornet som är 

helt. Vi tar det avhuggna det hade jag antagligen gjort. I tron att det inte kommer att vara så mycket 

mer där utan att man börjar där sen så såg jag att det var någonting där bortanför horisonten där, så 

då får man väll knalla dit och se om det är ett ännu större torn där.  

- Ett ännu större torn? 

- Ja men man får väll ta de i storleksordning, tänker jag. Så liksom bara ”chilla runt”. Det känns ju 

som det avhuggna tornet det bord ju liksom innehålla någonting eller så, och gör det inte det då vi 

väll knalla vidare. Största tornet sist liksom.  

- Var det därför du valde att gå till det gamla tornet först över det andra, för att det kändes som 

det skulle finnas någonting mer här än i det andra? 

- Nja det kändes som det skulle finnas mer rent generellt i det nya tornet, att där skulle jag liksom ta 

mig vidare. Men att man kanske hittar en skatt eller någonting i det då vad ska man säga… 

bortsprängda eller gamla tornet. Vi håller på den lite så länge (pekar på nya tornet). Jag vill ju ta det 

höga tornet sist för det känns som någonting kommer att hända där som ehh… något man 

antagligen inte kommer att kunna backa iväg ifrån eller vad man ska säga. Så då vill man kolla på alla 

smågrejor först det är väll egentligen det enda som jag tänker.  

- Men du följer inte de här fotspåren först?  
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- Nej vägen först, fotspåren är mer intressanta. Det är så här att sen får det bli fotspåren. Nu, nu kan 

vi ta tornet nu när vi verkligen har sett det här stället.   

- Så du tar alltså allting i ordning efter vad du tycker är intressant liksom?  

- Ja så tar jag det minst intressanta först. Spara det sista till bäst, det bästa till sist menar jag.  

- Ja men det var det typ. Du har sett allting av miljön och du har gått till alla de sakerna som jag 

ville att du skulle ha gått till ”pretty much”. Så en följdfråga då vad tror du att undersökningen är 

om? Om du skulle gissa liksom. 

-  Om jag skulle ställa någon slags gissning är det väll att försöka få någons slags sammanställning. Ja 

men vad vill man gå till först? Skulle jag nog gissa på. Vad tar man sig till först och ja i vilken ordning.   

- Det är ju typ precis det som det handlar om. Så du är den första som har gått på ett väldigt 

speciellt vis måste jag säga. För många brukar söka igenom sin omgivning i sektioner mera. Att 

man liksom kollar på allting och sedan fortsätter man liksom vidare. Men du kollade i en ordning 

efter vad du tycker är intressant istället. Så du går till liksom de grejorna först och sedan går du 

tillbaka liksom och kollar på de grejorna. Och det är jätteintressant att se att det finns andra sätt 

som folk faktiskt väljer att utforska på. Men eftersom du tyckte att olika saker var mer intressanta, 

då valde du tornet att ta sist liksom. Kändes som det var någonting som var det viktigaste i miljön 

då liksom?   

- Ja det var väll ganska simpelt att det är högst och det ser ut som att här kommer man antagligen 

att kunna ta sig till toppen, tänker jag väll. Och är det ett så stort torn så kommer det ju liksom 

någonting som kommer att hända där, så då ville jag liksom spara det till sist. Så kan man springa 

runt och se ja men mindre grejor då, kanske plocka på sig grejor och så först innan man går dit.  

- Kändes det som man var tvingad att gå någon stans på något sätt?  

- Mmmmmmm nej. Det är väll att jag inte bara kunde vända mig om och springa åt andra hållet men 

det är ju bara för att… 

- Världen tar slut liksom? 

- Ja men precis så, ja men annars så nej. En väg skulle väll egentligen kunna kännas tvingande så men 

det… nej… 

- Det är samtidigt naturligt liksom?  

- Ja men att man följer vägen, men annars så.  

- Men jag har inte så mycket mer än så. Förutom lite vad det är liksom. Tanken är ju att man skall 

kunna designa stora landmärkens grejer liksom, så att man på något vis kanske kan ge ett vanligt 

resultat att folk går till de först liksom på något vis, om man skulle få det att funka.  

- Vilken brukar folk gå till först? 

- Folk går till det nya väldigt ofta. Det är ett par stycken som gör som du och går till det gamla först 

för att det känns mer intressant. Men av vad jag har sett av motivationer på andra så är det som 

det nya tornet är… eftersom jag inte vet någonting när jag kommer in i det här så går jag till det 

nya tornet för då känns det som det borde bo någon i tornet för att det är nytt. Och då kan jag 

hitta någon som kan säga vad jag skall göra för någonting, man ser det liksom som en ”quest hub” 

eller någonting. På något vis. Jag har inte så mycket mer att säga då. 
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- Nehe, fint. 
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Respondent 7 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Bam! All right. Jävlar, ok. Och med att tänka högt så är det att jag säger antar jag.  

- Precis.  

- Ehh börjar med att kika, vågar jag hoppa ned här (bakom startområdet där världen tar slut). 

- Då får du starta om så det blir lite jobbigt. 

- Ok ok. Men då antar jag att går hit för världen tar slut här? 

- Yes. 

- Bra början. Ehh… det är lite stannar här får se. 

- Som sagt det är ”open world” så du får gå vart du vill liksom. Det finns inga ”bounderys” förutom 

som du märkte där världen tar slut. 

- Ja jag börjar ju med att följa stigen här lite snoot så där. Men ja man är ju nyfiken på något av 

tornen där, vilket ska man ta? Höger eller vänster? Det där känns farligare jag börjar hitåt (mot nya 

tornet). Ojj jävlar jag kan skjuta också!  

- Yes det är en liten extra grej för att fördriva tiden ”pretty much”.  

- Ojj jävlar. All right. Får se om det är någonting här inne kanske. Fuck it. Det verkar empty så jag tar 

och beger mig till det andra tornet. Second tower. Ja hopp eller ja jo ne jodå. 

- Du kan hoppas på space också. 

- All right, nice. Är det samma sorts torn? Här var det lite planare (inne i gamla tornet) i och för sig. 

Uhmm… Ojj, här ser det ut att vara någonting (stenar som ramlat av tornet) så jag går ut och kollar 

vad det är. Ojj jävlar, nej ok det var bara stenar. Ojj vafan, eller var det där det tornet jag var i? Mmm 

ja det var det va? Ja det va det. Right jag beger mig och fortsätter på stigen. Hoppla där ser jag 

någonting (statyerna). Som jag tänker mig gå mot. Ok det var två, grejor. Hmm… tar den här för den 

var närmast (statyn som är ensamstående). Är det en sengångare typ? Eller sköldpadda. Ehh… ja 

fett. Jag går och spanar in den andra också för att som om det är samma.  
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- Varför gick du till den där ute först? Va det för att som du sa att den känns närmare?   

- Ja den kändes närmare ja. Eller sen att jag såg den först tror jag. Ok det var samma snubbe där ja. 

All right, ok, ok. Jävlar här ser vi några stora stenar jag tänker mig spana in de också va. Ojj vänta 

blev det, gjorde den någonting? Bytte den färg? Nej, det är bara en skön grej. Eller?  

- Jag tror det bara är väldigt reflektivt.  

- Ja sköna stenar. Jag fortsätter på stigen. Här tar stigen slut! Ohh my god! Därför fortsätter jag. 

- Egentligen så är testet slut där liksom. 

- Men jag hoppar ned här för att se vad som händer. Jag är inte död än så.  

- Det finns inget ”killplane” så du kommer bara att ramla. För att stänga av det tryck alt F4 bara. Så 

du såg nästan allting det var en grej som du missade, som några andra personer missat också. Det 

går typ en fotspårs grej vid den där stenen typ. 

- Vadå för grej, vadå sa du? 

- Uhmm vid den där stenen i slutet så går det typ en fotspårs grej åt sidan. Men det är liksom vissa 

missar det liksom det är ganska vanligt. Så den fösta följdfrågan då, vad tror du att 

undersökningen är om? Om du skall bara gissa.  

- Ehh… kanske vägledning? Någonting i den stilen. 

- Ja det är ju i princip rätt, det är pretty mutch. Det är en del av ett sätt att vägleda som jag ville 

kolla. Så det är fokus på landmärken, så landmärken är ju en massa olika grejor för att tornen är 

landmärken vägen är också landmärken liksom det är olika sätt bara. Och jag ville kolla om man 

kan visuellt designa saker för att de ska väljas i en ordning, om det går att få någon form ganska 

konsekvent att folk tar det hela tiden. Ehh… ja och du började ju med att ta det här nya tornet till 

exempel. Och det är det som är tanken med att man ska ta det liksom. Varför gick du till det först, 

om du skulle kunna?    

- Ja det andra såg ju, mörkare ut så det kändes, det kändes mer farligare. Så därför tog jag det snälla 

först.  

- Så du tog det som va säkert först? 

- Ja exakt det kändes mer säkert.  

- Sen gick du ju till den här statyn och jag frågade ju då precis varför du gick till den så den har du 

ju redan besvarat lite grann. Det är ett test för att kolla om det är mer intressant att gå till 

ensamstående istället för att det står bredvid någonting annat. Så nu var det en som stod efter 

vägen och en som är i ingenstans liksom.  

- Ja, jag tror det hade mer med att göra att jag såg den först tror jag. Och sen så dök den andra upp 

när man kom runt hörnet där. Men det var nog därför som jag tog den först.  

- Precis. Och den sista är för att kolla om när man introducerar någonting unikt och nytt, och nu 

missade du ju det för att ja det är ganska svårt, för att se om det gör någon skillnad. Men, en lite 

mer grej kände du någon gång att man blev nästan tvingad att gå någon stans eller som att det var 

självklart att jag måste gå hit liksom? 
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- Ja det är väll stigen. Att den är, spelet är gjort för att man ska gå här. Avviker jag så kanske jag 

missar någonting. Så känner man ju.  

- Ja precis precis. Men öhmm… nej jag tror det inte är någonting mer jag har att fråga liksom så.  

- Dåså, fett! 
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Respondent 8 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Wow! Kanske jag borde stänga ned maya? 

- Ahh om det inte laggar så mycket är det inte så stort problem. Yes perfekt. Som sagt det är 

”open” så du får gå vart du vill. Det är WASD och space som är kontrollerna, ganska normala.  

- Tar och spingar till det här mörka tornet.  

- Varför väljer du att spinga till det mörka? 

- Det kändes mer intressant. Känns som utifall det är någonting lömskt så är det i ett mörkt torn. 

Fanns inte så mycket här. Kan kika om jag hittar något sätt att komma upp.  

- Kanske, kanske inte man vet inte.  

- Ja man kan ju inte hoppa så högt så det känns ju inte jättetroligt. Ja det fanns inte så mycket där så 

jag springer väll till det andra tornet. Nej det gick inte (försöker komma upp på en kulle). 

- Varför försöker du ta dig upp liksom, är det bara för att kika eller någonting? 

- Nej det var mest bara för att det var en kulle så då ville jag upp på den. Så fick jag springa runt. Fan 

det är ju en stig det har jag inte sett. Tar och sticker till den här grejen först (ensamstående staty). 

Eyy! Jag kan kasta bollar. 

- Man kan kasta lite bollar. Det är liksom bara en extra grej.  

- Ok. Jag vet inte om det är någon människa i en typ en dräkt eller om det är ett djur. Jag tar väll och 

följer stigen för att se vart den leder. Nehe? Där tog den slut, där tänkte jag att jag ska hoppa över 

här så kan jag gena men ok.  

- Såg du fotspåren som var vid stenarna?   

- Nej det gjorde jag inte. 
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- Nej men då har du sett allting liksom det är slutet på testet. Så du har sett allting som går att se 

och har utforskat det som går att utforska. Du får gärna gå omkring mer om du vill men det finns 

liksom ingenting mer nytt att hitta. Så när du vill stänga av är det bara att trycka alt F4.  

- Jaha, nice. 

- Ok så lite efterfrågor liksom. Så först vill jag fråga om vad lite spontant vad du skulle du gissa vad 

undersökningen handlar om?  

- Ja… så här riktmärken i en open world meny eller spel kanske. Så här ehh… jag vet inte, kanske vad 

det är för olika typer av texturer som får folk att tänk… göra olika saker eller, jag vet inte riktigt. 

- Ja det är lite ungefär så som undersökningen handlar om. Ehh… den handlar om landmärken, och 

jag vill testa en teori om man kan designa landmärken från vissa principer för att se om de, om man 

får någon sån här, att, ehh… att folk väljer samma sak liksom upprepade gånger om man bara 

designar de på rätt sätt liksom. Så till exempel i början är ena tornet nytt och det andra ska vara 

gammalt liksom. Och tanken var att det skulle vara mer intressant att gå till det nya, av vissa 

anledningar och sånt liksom.      

- Fast ur ett äventyrs perspektiv så är det ju intressant att hitta gamla saker.  

- Ja exakt men det verkar ju vara lite så här blandat faktiskt. Om vad folk, men som du säger liksom 

det är, om man säger från ett sådant, för alla ser ju grejorna på olika sätt. Så man utforskar miljön 

väldigt mycket baserat på tidigare grejor liksom mycket mera än bara vad man tror. Så det är faktiskt 

så här långt lite blandat om folk går till det nya eller gamla först liksom. Och det är typ av samma 

anledningar som folk går till vardera liksom eller vad man ska säga. Som du sa ju att det var där 

kanske det finns någonting. Ehh… någonting lömskt som hänger där, någonting som man ska gå till. 

Men folk som går till det nya tornet säger liksom att där kanske det finns någon, det känns som att 

det borde finnas någon NPC där som kanske kan säga någonting om vart jag kanske ska gå sedan 

liksom. Så folk ser det på olika sätt på vad de vill komma till. Ehhmm… så… det andra är egentligen 

ett test, de här med de här statyerna är ett test för att se om det är intressantare att gå till någonting 

som är ensamstående gentemot någonting som är efter vägen. Ehh… för dig var det lite svårt att se 

vad som händer för att du kommer och… för du kom in i den test grejen från en kant. Du gick inte 

längs vägen så det gick inte riktigt att läsa ut resultatet av det liksom. Och i slutet var det ett test 

om att introducera någonting nytt i vägformat då som en stig med fotspår om det, folk följer de eller 

inte. Och du missade de ju och det är ett par stycken andra som gör liksom också. Och det är svårt 

att göra det super tydligt tyckte jag. Man vill ju inte göra det alldeles för ”over the top” heller. Ehh… 

men en till fråga liksom, kändes det som någonting var som man nästan var tvungen att gå någon 

stans ibland? Som att vissa ställen var som att hit ska jag verkligen gå.  

- Ja alltså båda tornen var lite gran sådant. Just för att de så pass detaljerade liksom. Statyerna hade 

man kunnat skippat, alltså så här att gå till. För att det känns mer bara som något som dekoration. 

Men, ja det är så här just tornen var ju liksom mer som man kände att där är det någonting som 

kommer att hända.  

- Yes. Uhm... lite så här avslutande så vill jag bara be om kan du utveckla lite mer om du sa lite kort 

om varför du gick till det gamla tornet skulle du kunna utveckla lite mer om varför bara, beskriva 

lite mer i detalj? 

- Ehh, jag tänkte att det var någon slags äventyrsspel. Så att ifall man skulle hitta så här antingen om 

det skulle vara någon sorts så här spöken eller något sånt som kan hänga där, som man ska liksom 

slåss mot de. Eller om det är typ så här ja men att här finns det en gammal kvarglömd kista så här så 
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man kan få lite ”equipment” i början eller något sånt. Ehh… och sen, ja det är så här, ja det är inte kul 

att springa till en så här stad det första man gjorde. Det är roligare att liksom så här titta runt lite grann 

innan man springer, och det där nya tornet kändes mer som någonting… någonstans dit man faktiskt 

skulle. Medans det andra känns lite mer som ett ”sidetrack”, det är roligare att göra det först.  

- Ehh… jag skriver ned det bara. Ehh, men det är faktiskt någonting som någon annan också sa att 

man, det kände att det nya tornet kändes som ett ”huvudquest” liksom, liksom dit ska jag efter att 

allting är klart, det är dit jag går för att komma vidare så därför kollar jag allting annat innan jag 

liksom ska fortsätta på riktigt. Så det är också ett återkommande mönster som folk gör. 

- Nej så brukar jag alltid göra när jag spelar typ så här Diabloesk-spel. Det är för att jag tror att jag ska 

åt det hållet så då springer jag åt det hållet först för att det kommer att vara en återvändsgränd. Då 

kanske jag hittar något.  

- Precis. Men det var alla frågor jag hade.  

- Ok.  
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Respondent 9 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Ok. Sounds fair enough. Let´s do it. Så först märker jag att horisonten är lite wierd, den är 

begränsad så jag kollar runt. Ser två exakt lika dana… Ok så jag börjar med att springa till den här 

(gamla tornet) eftersom det är samma byggnad men den här har obviously hänt någonting, och sen 

är det lite mer spännande än den där (pekar på nya tornet). Vad är det som hände? Man flyter 

väldigt lätt över… nej det gjorde man inte. Ok. Man får inga directions i vad som hände utan det jag 

dras till nu är att jag ser någon effekt här (en förvrängande effekt som gör saker otydliga på håll) 

längs kanterna på insidan av pelarna, så jag undrar om det är något sånt här magiskt fällt eller 

någonting sånt typ. Jag förväntade mig att det skulle ligga någonting här i mitten men det gjorde det 

inte, någon trappa eller så typ. Så… det var lite ”lame” så jag springer till nästa. Ehh jag springer och 

kollar på den där stenen (ensamstående statyn) där borta först. 

- Så du skippar tornet och går till statyerna först, där borta? 

- Ja. Jag gillar att köra ”side quest” före ”main quest” så. Det här intressant här har det kört 

någonting, någon har kört en barnvagn en lite, sand. Ok… wow… ser ut som pingviner. Ja det är 

någonting riktigt ”spooky” som har hänt här faktiskt, jag kan inte riktigt sätta fingret på det men. 

Öhmm… jaha nej. Då springer vi till huvudbyggnaden. Jag tar den här vägen (går en bit ifrån vägen 

bort från tornen) åt sidan för att kolla om det finns någonting där borta (pekar bortanför den 

ensamstående statyn). Innan jag tar det stora tornet. Så får jag någon slags progression på det hela, 

så man inte missar någonting. Ja så det verkar ganska tomt här så jag springer direkt till tornet. Åhh 

kanske det ligger någonting här bakom kanske? Någonting, maybe, no, nop. Det är så typiskt när jag 

spelar ”open world” att jag måste scavenga alla hörn och saker och ting jag ser. Och här (nya tornet) 

förväntar man sig lite att det kommer att vara samma grej. Ingenting i mitten ohh… lite annan 

terräng.  

- Japp men, det är allt. Du har utforskat allting som går, igen du får gärna gå omkring och kolla mer 

om du känner för det men det finns egentligen ingenting nytt att upptäcka.  

- Nej, amen då så. 

- Så när du vill stänga av är det bara att trycka alt f4.  
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- Ahh… Åhh man kan ju skjuta bollar.  

- Det är bara en liten sån här extra grej.  

- Ja, det fanns ju inga incitament att man kan skjuta någonting eftersom det inte fanns några fiender.  

- Nej men ja. Ok så lite följdfrågor då, för att börja med liksom vad tror du om du bara skulle gissa 

vad undersökningen är om först?  

- Uhmm… ja det är väll att… vilken progression folk väljer att ta i ”open world”-spel baserat på vissa 

objekt kanske. Uhmm… man vart ju presenterad med tre stycken olika val att först hade du typ en 

byggnad och sen hade du någonting som var borta i horisonten, man såg de här statyerna först tror 

jag fast man reflekterade inte så mycket på det man trodde att det var typ stenar, och sen så hade 

man ehh… tredje byggnaden till höger liksom. Så jag antar att studien är kring vad människor väljer 

utav de tre och sen i vilken ordning man tar det i.  

- Ja det är ungefär lite så, det är lite annat men du har ungefär basen kring det. Så undersökningen 

är om det heter landmärken navigering, pretty much, och jag ville kolla en teori om man kan 

designa landmärken efter några arkitektteorier typ. Om man kan få de att spelare väljer de i en 

viss ordning liksom, över någonting annat. Ehmm... så det är inte tre val egentligen, utan det är 

två val i olika omgångar. Så det i början så är det de här två tornen som man får välja mellan, och 

sen så är det dom här två statyerna som man får välja mellan, och sist så är det en sak, du missa 

en sak en kort grej i slutet. Vid den här stenen så är det, det går av fotspår åt ena sidan.  

- Ohh shit! Ok. 

- Men det är många som har missat dom, har jag märkt också så. 

- Hade jag fortsatt och spelat utan att veta vad hade gjort så skulle jag kanske sprungit till dom här 

pingvinerna och kastat bollar i munnen på de typ. Så om det hade gjort någonting för att det är typ… 

det är ju naturella saker man kan tänka att man kan göra typ. Det hade ju kanske aktiverat 

någonting.  

- Bara försöka hitta någonting att göra liksom?  

- Mm.  

- Uhmm… Men om du skulle vidareutveckla lite grann, för att du, du nämnde lite fort varför du 

gick till det gamla tornet skulle du kunna utveckla det lite mer?  

- Uhmm… ja… jag tror att det bottnas i att man märker ju det att huvudtornet var ju komplett då 

tänker man att där är det man kommer att få upptäcka som mest som huvud ”questen” I guess lite 

kanske, att man ska ta sig upp i tornet eller så var ju så man tänkte typ. Och där uppe kommer man 

att möta eller ta sig vidare det är det som är ”promise” liksom. Och jag brukar gilla att ta ”sido 

quests” före eller göra de här mindre sakerna, innan man kommer till huvudgrejen för att, ja ta sig 

till det mesta av spelet liksom. Så att jag valde det trasiga tornet, innan det hela på grund av det tror 

jag.  

- Men det är en väldigt… jag har märkt det att det verkar vara två grupper så här långt som går till 

vardera torn ganska av samma anledningar liksom. Vissa gör som dig och liksom letar ”side 

quests” först, man kollar igenom allting innan man… man identifierar det man tror är ”main 

quest” som de säger och sen så går man och gör allting annat innan man går och tar det liksom. 

Andra ser det som, jag vet inte alls vad jag ska göra just nu så det nya tornet känns som det stället 

där jag ska få ett ”quest” så jag vet vad jag ska göra i miljön liksom.  
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- Intressant. 

- Ja det är intressant men det går lite ifrån det här att man kan designa grejor men det blir mer att 

det blir tidigare erfarenheter och personlig smak som spelar större roll.  

- Ja men det är ju jättehäftigt. Det kan ju öppna mycket frågeställningar sen som är intressanta.  

- Ja precis. Så en liten avslutande fråga, var det någonting som kändes liksom som… man måste, 

kändes det som man måste gå någonstans nästan, som att det var något som var liksom självklart 

att hit måste jag gå? Och du sa ju lite om stora tornet liksom.  

- Ja jag antar att det var det stora tornet för att det var det som ”made most sense” liksom. 

- Precis, ok! Det var det. 

- Ok nice! Men det var en bra simpel undersökning.  
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Respondent 10 

Transkriberingen sker mellan två personer, en respondent samt en undersökningsledare. Varje gång ett stycke 
börjar med tecknet:  ”-” betyder det att en ny person pratar. Alla transkriberingar börjar med att 
undersökningsledaren ger lite information om undersökningen och vad testpersonen skall göra under testet. För 
att ytterligare göra det lättare att se vem som säger vad i transkriberingen är undersökningsledarens ord skrivet i 
fetstil. 
   
- Så denna undersökning handlar om öppna miljöer eller som många ofta kallar det ”open world” 

spel. Du kommer att få spela en simulering av ett scenario som skulle kunna hända i just ett 

sådant spel. Det enda jag vill du skall göra är att utforska miljön som du vanligtvis skulle ha gjort. 

Under tiden du utforskar miljön vill jag att du tänker högt om vad det är du gör och varför du gör 

något, som till exempel varför du går någon stans. Jag kan komma att ställa frågor utifall jag 

känner att något missas. Efter att du spelat testet kommer du att få några fler muntliga frågor 

samt att svara på ett frågeformulär med lite grundlig information om dig. Inga namn kommer att 

samlas in utan frågeformuläret innehåller mer grundlig information som ålder, utbildning och 

liknande. Denna information samlas in för att se om spridningar i resultatet kan kopplas till någon 

av dessa variabler. Då är det bara att köra igång. 

- Ok, yes. Här är ett helt torn, ett trasigt och någonting längst där borta. Hmm… jag tror nog att det 

är intressantare att kolla på det hela först, då går vi dit. Mmmm. 

- Varför går du till det hela tornet först, om du skulle motivera lite snabbt? 

- Uhmm… jag vet inte det kändes mer intressant uhmm… av någon anledning, ingen aning varför. 

Men ja, det var inte mycket här. Kolla om det är någonting i den på andra sidan då. Nu vet jag inte 

var jag gick ut, det är mer grejor där borta. Jag har redan varit här så jag tror jag går och kollar… 

eftersom det ser ut att vara likadant fast bara trasigt på andra sidan. Då går vi bort hit (mot 

statyerna) istället. Se vad det är. Sådan ”ofokus” det är sån oskärpa. Jaha en staty. Det är mer saker 

här borta (saker längre bort efter vägen). Det är mer så här ”ohh pice of candy” Var det sån sten? 

Det var inge sten där ute (pekar mot den ensamstående statyn). Du borde haft så man kan sätta en 

boll i munnen på de så ”thank you”. 

- Ha ha programmera jätte mycket så här grejor. 

- Här är några stenar. Och fotsteg, som leder bort dit. Det kan vara intressant att följa efter sen, om 

det inte är någonting här (kollar runt stenarna), nej ok. ”Collission boxen” här du. 

- Det är ”capsule”. 

- På en (pekar på sten)? 

- Nej du har ”capsule” och försöker gå där det slutta ned så slår du typ i pannan.  

- Ehmm… men det är intressant att följa eftre fotspår de leder ju förhoppningsvis till någonstans. Det 

gjorde det inte men det hade varit intressant. Ok tror jag har utforskat allting förutom den där 

grejen (pekar på gamla tornet). Vad är här borta (går mot världens kant)? 

- Don´t do it! Hehe No! Ok. Vi säger att det är slut där för du har ändå varit till typ allting. 

- Förutom tornet (det gamla). 

- Ja, men det spelar inte så stor roll. Din tanke var ju att gå dit sen eller hur? 
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- Ja, eller för att vara helt ärlig så sista tanken var faktiskt att gå till världens slut här. 

- Ok. Öhmm… men för att stänga av det är det bara att trycka alt F4. Så… lite följdfrågor då, så till 

och börja med tänkte jag fråga om du skulle gissa vad undersökningen handlar om, vad skulle du 

tro att det är för någonting?  

- Ja uhmm… hur man gör intressanta… nje hur man hmm… hur man leder spelare med vad heter det, 

”landmarks” vad heter det på svenska? 

- Landmärken typ? 

- ja exakt det typ, ja det skulle vara någonting sånt.  

- Ja det är ju precis det typ. Öhmm… det är lite en utveckling av landmärken liksom det är ett test 

över lite arkitektprinciper som jag ville kolla om man kan designa landmärken för att de ska tas i 

en viss ordning. För att se om man kan få ett mönster på vad folk tar mycket oftare liksom om 

man designar de på vissa vis.  

- Är det ett mönster då? 

- Ehh… det är ett mönster att det finns två grupper av olika personer så här långt. Ehh… men du 

valde ju att gå till det nya tornet först och du sa bara lite fort att det känns mer intressant liksom, 

vad är det du hade tänkt att du skulle hitta liksom som skulle vara mer intressant där istället för i 

det gamla tornet?  

- Jag tänkte att i det gamla tornet så är det, eller i det trasiga tornet så är allting trasigt. Men i det 

nya tornet så är eller det hela tornet rättare sagt så ehmm så skulle man hitta mer hela saker, 

eftersom de såg likadana ut på utsidan förutom att en var trasig och en var hel. Så… var det 

uteslutning antar jag, att det skulle se lika dant ut på insidan också.  

- Ja, ok. Ehh… så det finns ju två, som jag nämnde så finns det ju två olika grupper och de tänker 

lite olika oftast. Den vanliga förklaringen varför man går till det nya tornet brukar vara att många 

säger att… jag kommer in i en ny miljö och jag vet inte alls vad jag ska göra för någonting så då går 

jag till det nya tornet för där känns det som… känns det som det kan bo någon i det nya tornet 

istället för det gamla. Så då kan jag hitta någon som ger mig ”quest” eller någonting, vad jag ska 

göra för någonting.  

- Mmm ja jag kan se det.  

- Och till det gamla tornet brukar folk gå till för att dom antingen... nej jag tror att det var samma 

på alla att man går dit för att leta efter någonting att slåss mot oftast, eller liksom ”side quests” 

mera. Dom har redan identifierat det nya tornet som ett slutmål liksom som för att man liksom 

ska komma vidare liksom med spelet eller vad man ska säga, så måste jag gå till stora tornet. Så 

därför går jag och kollar allting annat först. Så det är två olika grupper beroende på vad man mer 

på erfarenhet tror jag på vad man spelar, hur man själv brukar utforska miljöer liksom, utöver 

något subliminalt som jag hade tänkt. Ehmm… men en till följdfråga då, om du skulle, skulle du 

säga att vissa kändes, det kändes som man nästan var tvungen att gå någon stans vissa gånger?  

- Ja i början var det ju antar jag, jag funderade ju på att gå till statyn där lite längre bort men det 

gjorde jag bara för att vara en ”mupp”. Men antingen så väljer man ju höger eller vänster där i 

början känns det som. Det känns mer tvunget att gå till något utav de än att ta det tredje 

alternativet än at ta det tredje alternativet och gå till statyn istället. Och sen så att följa fotspåren 

också, det kändes lite tvunget.   
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- Yes. Men ja… den andra delen är lite svår att… det andra testet med statyerna är lite svårt att 

kolla liksom för att folk är lite olika ehhmm… lite olika vad ska man säga… bekväma med att 

utforska så vissa går efter vägen för att de känner att det är konstigt att gå mitt ute i ingenting. Så 

då brukar de ju liksom gå till statyn efter vägen för det blir liksom ändå på vägen då följer jag 

vägen.  

- Ja nej jag kände ju inte det, jag kom ju ut där, på i närheten av det ändå då kändes det lika bra att 

gå raka vägen än att gå tillbaka in och sen ut igenom på vägen.  

- Så det är lite… det testet verkar inte va liksom… man tar det som är närmast och finns ingen 

riktig anledning i vad man tar. Men det i slutet där du sa med fotstegen känns, verkar ju många 

tycka är ”forced” liksom man måste nästan ta de.  

- Ja men man blir ju nyfiken för att se vart de leder.  

- Ja precis.  

- Tyvärr så ledde dom ju inte till någonting. Till väldens ände men.  

- Nej. Men… det var allting. Uhmm jag tror du svarat på allting liksom. 

- Ok. 

 

 


